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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 049/2018/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora TÁLATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, matrícula 32618, gestora judiciária da Secretaria da Terceira 

Vara da Comarca de Alta Floresta, estará em usufruto de FÉRIAS no 

período de 23/07/2018 a 01/08/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituir a 

gestora no respectivo período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora CAROLINE EVELYN DAN LOPES, analista do 

judiciário, matrícula 29.862, para exercer as atividades inerentes ao cargo 

de Gestora Judiciária – FC – da Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca durante a ausência da titular, que estará em usufruto de férias, 

no período de 23/07/2018 a 01/08/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

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

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 20 de Julho de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

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

sob Id 14279752; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, no 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000263-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MACHADO DAMAZIO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000263-21.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOAO MACHADO DAMAZIO FILHO Vistos. Trata-se de 

ação de alvará judicial aforado por João Machado Damasio Filho, a fim de 

levantar eventual saldo existente em conta bancária de titularidade do 

falecido filho dos requerentes, o Sr. João Machado Damasio, ambos 

devidamente qualificados. Alega o requerente que herdeiro do “de cujus”, 

sendo que foi feito inventário extrajudicial, lavrando-se o respectivo termo 

de escritura pública de inventário e partilha. Aduz ainda que foi nomeado 

como inventariante, tendo ciência de que o falecido deixou numerário em 

conta bancária do Banco Bradesco S/A, pugnando pelo levantamento de 

eventuais valores, expedindo-se o competente alvará judicial para tanto. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Ao Id. 8164167, 

determinou-se a expedição de ofício ao Banco Bradesco, sendo que o 

ofício foi endereçado a agência localizada nesta urbe, a fim de informar a 

existência de valores depositados em conta bancária de titularidade do 

falecido, noticiando, ainda, em caso positivo, o saldo. Aberta vista dos 

autos ao Ministério Público, este se manifestou ao Id. 8325495, pugnando 

pelo prosseguimento do feito independentemente de intervenção 

ministerial, ante a inexistência de razão para tanto, visto que na presente 

demanda não se discute, tampouco, se busca a preservação de interesse 

social ou individual indisponível. Aportou aos autos resposta ao referido 

ofício, informando a existência de valores no Banco Bradesco, com saldo 

de R$ 8,00 (oito reais), na conta 850359/1, agência 5214 bem como foi 

verificado o saldo de R$ 2.136,81 (dois mil cento e trinta e seis reais e 

oitenta e um centavos), vinculado a conta 4822-4, agência 1380. Intimada 

a se manifestar, a parte requerente requereu a expedição do alvará 

judicial para o levantamento dos valores encontrados. Em decisão de Id. 

8716997 foi determinado que a parte autora procede-se com o necessário 

para a inclusão dos demais herdeiros no polo ativo da demanda. A parte 

autora se manifestou ao Id. 9434502, juntando documentos pessoais dos 

demais herdeiros, bem como juntou procuração destes em favor do 

advogado patrocinador da parte autora (Id. 12984949). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório, no essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, faz-se necessário salientar que o alvará judicial é uma 

exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, tratando-se de 

procedimento substitutivo do mesmo, previsto na Lei nº 6.858/80, 

regulamentado pelo Decreto 85.845/81. Cuida-se de um procedimento de 

jurisdição voluntária, que permite às partes não intentar ação de 

inventário, sempre que o falecido tenha deixado valores pecuniários a 

qualquer título não superior a 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis 

do Tesouro Nacional (OTN). Os herdeiros, em tal caso, poderão levantar o 

montante por meio de alvará judicial, sem a abertura de inventário. Essa 

possibilidade somente se configura no caso de preenchidos certos 

requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha deixado bens a 

inventariar que não os resíduos pecuniários e que não haja controvérsia 

em relação à legitimidade dos herdeiros. Pois bem. Neste sentido, vê-se 

que o pleito inaugural merece acolhimento, uma vez que os documentos 

juntados aos autos, comprovamque a parte autora é legítima para pleitear, 

em Juízo, os valores supramencionados. Dos autos também se dessume 

que os valores deixados pelo falecido não ultrapassam o limite previsto 

pela Lei nº 6.858/80 (Id. 4708238). Assim sendo, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL autorizando o advogado da parte autora Antonio Alves 

da Silva (OAB/MT n° 19004) a efetuar o saque dos valores existentes em 

nome do falecido João Machado Damasio, quantia encontrada no Banco 

Bradesco S/A, agência de Alta Floresta/MT. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. RESSALVO expressamente direitos de terceiros ou 

herdeiros não “citados” ou não mencionados no processo. EXPEÇA-SE 

alvará judicial, com a transcrição da presente sentença. Sem custas. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto
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TULIO DE BARCELOS RÉU: PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME e 

outros (2) Advogado(s) do reclamado: SONIA GRIZIELLI MARIA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL 

S/A em face de PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA, AMARO COSMO 

DE OLIVEIRA e ADRIANA DA SILVA CAVALHER, todos qualificados nos 

autos em epígrafe. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Recebida a inicial (fls. 3290325), foi designada audiência de conciliação. A 

tentativa de conciliação restou infrutífera, conforme se vê no termo de 

audiência (id 4681449). Após contestada (id 484617) e impugnada a ação 

(id 7972577), as partes peticionaram nos autos informando a realização 

do acordo, pugnando pela sua homologação do acordo e, via de 

consequência, pela extinção e do processo e das ações conexas, pela 

desconstituição e liberação dos bens penhorados e baixas das restrições 

junto aos órgãos de proteção ao crédito (id 13190979). Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando a 

manifestação de vontade da parte entre as partes exarada conjuntamente, 

HOMLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes (id 13190979), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão representadas e os direitos em questão são 

disponíveis. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. 

Não havendo qualquer constrição em bens ou inclusão do nome dos 

demandados em cadastros de inadimplentes por ordem judicial emanada 

nestes autos, indefiro o pedido de tais baixas. Sem custas (artigo 90, § 3º, 

do CPC/15). Honorários na forma pactuada. Ante a renúncia do prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Atente-se a Secretaria da Vara para que as 

publicações no DJe em nome da requerida sejam feitas em nome do 

advogado Célio A. Araújo. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 

de julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000038-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MATIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000038-64.2018.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MOACIR MATIAS DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de embargos de declaração com efeitos 

infringentes opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

sentença proferida ao Id. 12772589, com fulcro no artigo 1.022 do CPC. O 

embargante, em síntese, alega que houve omissão/contradição na 

sentença, sob o argumento de que a requerente havia tentado realizar a 

notificação extrajudicial do requerido, requisito este que comprovaria a 

mora, no entanto, as correspondências voltaram com a observação de 

ausência do requerido, ensejando assim, no protesto da dívida, junto ao 

Cartório de Títulos e Documentos e por tal circunstância, o embargante 

alega que comprovou a mora, pugnando pelo recebimento e deferimento 

da medida liminar almejada. Certidão de tempestividade dos embargos foi 

aportada ao Id. 13043583. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Respeitando entendimento contrário, vejo que o caso nos autos 

não se aplica a regra do artigo 1.023, § 2° do CPC/15, uma vez que 

analisando detidamente os autos, entendo que não há contradição, muito 

menos, omissão na decisão combatida, a ensejar a sua modificação, eis 

que a embargante alega que a referida sentença indeferiu a petição inicial 

e julgou extinta a presente ação, entendendo que não restou comprovada 

a mora da parte requerida, o que não é o caso dos autos, uma vez que a 

decisão oportunizou a emenda à inicial. Pois bem. O artigo 1.022, do 

CPC/2015, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial nas seguintes hipóteses, in verbis: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Frisa-se, oportunamente, que a 

comprovação da mora não é apenas um requisito para o deferimento da 

medida liminar de busca e apreensão, mas sim, um elemento de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, ainda, segundo o entendimento empossado na Súmula 72 do 

STJ que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente”. Ademais, como reconhecido no caput do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar necessita apenas da 

comprovação da mora ou da inadimplência. Nesse ponto, a jurisprudência, 

com dissidência mínima, sufragou o entendimento de que bastará à 

notificação extrajudicial a entrega da correspondência no endereço do 

devedor, mesmo que não recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a 

antiga discussão acerca de ser necessária a notificação pessoal do 

devedor restou superada, atualmente vigendo a presunção juris tantum de 

que o destinatário tenha recebido a correspondência entregue na sua 

residência. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela própria 

dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “Art. 

2º (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”. Logo, a notificação extrajudicial ou, como queiram, o protesto do 

título não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito 

de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da 

correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, já estava 

ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. Em abono 

ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO. A comprovação da 

mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (...) (Ag 131153/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (...) (Ap 

157343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 

16/04/2018)”. "AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA 

NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

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

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

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

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

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

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

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

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)". “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO 
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CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação válida do 

devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão. Embora 

tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. (Ap 5863/2018, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018)”. "APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

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

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

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

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

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

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

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

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

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

da confrontação do entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza 

inarredável de que, se é prescindível que o próprio devedor receba a 

notificação, por outro lado, a constituição em mora pressupõe que a 

correspondência seja encaminhada ao seu endereço. Portanto, em análise 

ao presente caso, há cópia de notificação redigida pela parte autora, no 

entanto, há informação de que a mesma não fora entregue pelo motivo de 

“A entrega não pode ser efetuada - AUSENTE”. Ora, da detida análise dos 

documentos, verifico que a correspondência (notificação extrajudicial) não 

foi recebida nem pela parte devedora e nem por terceira pessoa. De fato, 

em casos tais, a obrigação é do comunicante diligenciar para que a 

correspondência chegue até a residência do destinatário, assim, 

considerando o entendimento do STJ que orienta que o protesto por edital, 

para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas 

todas as possibilidades de sua localização, o que não ocorreu no caso 

dos autos. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

porém NEGO-LHE PROVIMENTO, por não haver nenhuma obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material na r. sentença indeferindo a inicial e 

extinguindo o feito, mantendo-a inalterada. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, considerando que o comprovante 

apresentado sob Id 14277506 (Guia 54743) refere-se à Diligência já 

cumprida sob Id 13974557, trazendo a devida comprovação aos autos no 

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

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000866-60.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: HERICA CRISTINA SIMAO NUNES REQUERIDO: CRISTIANO 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de alimentos c/c alimentos 

provisórios proposta por Enzo Miguel Nunes Pereira da Silva representado 

por sua genitora Herica Cristina Simão Nunes contra Cristiano Pereira da 

Silva, todos devidamente qualificados. A inicial veio acompanhada com os 

diversos documentos. Foi determinada a emenda da inicial (Id. 12862133), 

sendo a determinação cumprida em manifestação de Id. 13273002. 

Certidão de tempestividade da emenda a inicial juntada ao Id. 13275107. 

Em despacho de Id. 14215695 foi determinada a intimação da parte 

requerente para se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC/15. Ao Id. 

14270063 a parte autora pediu a reconsideração do despacho retro, para 

que seja recebida a inicial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Decido. Embora não muito usual, o pedido de reconsideração é um 

recurso reconhecido pela doutrina e jurisprudência e em que pese este 

magistrado ter o entendimento de não reconhecer tal modalidade de 

petição, pela excepcionalidade do caso, acolho o pedido de 

reconsideração, razão pela qual: 1) RECEBO a inicial, bem como sua 

emenda em todos os seus termos, eis que preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC/15. 2) Processe-se em segredo de justiça 

(CPC/2015, art. 189, II). 3) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

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

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 4) 

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios em favor do menor, 

uma vez comprovada à paternidade (certidão de nascimento juntada aos 

autos), tal pedido deve ser DEFERIDO. Diante da inexistência de prova 

acerca dos reais ganhos do requerido, ARBITRO os alimentos provisórios 

em trinta por cento (30%) do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez 

centavos), que serão devidos a partir da citação e prosseguir até decisão 

final da causa, até o dia 10 (dez) de cada mês, sob as penas da lei, além 

de metade das custas referentes ao pré-natal. 5) Em análise sistemática 

da nova ordem processual imposta pelo vigor do NCPC, em especial 

quanto ao disposto no parágrafo único do art. 693, no caput do art. 695 e 

no art. 697, vislumbra-se adequação do rito especial previsto na Lei de 

Alimentos para com o novo Procedimento Comum das ações de família. 

Assim, CITE-SE pessoalmente a parte ré, para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no 

dia 02 de outubro de 2018, às 13h00min, observando-se o disposto no § 

1º do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

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

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

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

parte ré deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, 

ou, de Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). 5.1) CONSIGNE-SE, por fim, 

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

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

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

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 6) INTIME-SE a parte autora para comparecer à 

audiência supra designada. 7) PROVIDENCIE, também, o necessário para 

publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça, se for o caso. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 19 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000646-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GARCIA ARANDA DIEHL (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no importe de R$ 612,51 (seiscentos e doze 

reais e cinquenta e um centavos), apresentando comprovante de 
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pagamento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 11770 Nr: 615-55.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meridional Indústria de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:3560

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

Executada/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90329 Nr: 4686-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Rodrigues de Oliveira, Edna Batista Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gabriel de Oliveira & Cia Ltda - 

Viação São José, Município de Carlinda -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Monarin - 

OAB:7874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 7810,70 (sete mil e oitocentos e dez reais 

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

folha 83.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110717 Nr: 6307-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60463 Nr: 5027-82.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJK - Construções Elétricas Ltda - Elétrica 

Cercon, Milton Maia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT, Juliano Dias Correa - OAB:11583/MT, Manoel 

Jozivaldo Tavares da Silva - OAB:11161-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

com sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 175/175 verso. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta 

e quatro reais com vinte e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47535 Nr: 7045-47.2006.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Orlanda de Souza Queiroz, Maria Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira dos Santos - Espólio, Raimunda 

Marta dos Santos-Espólio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Rodrigo Agustini - OAB:MT/12.500A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121297 Nr: 8342-11.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Soares, Alcir Batista, Gilberto Marchiori Corte, 

Ivanete Biazoto Corte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18032-A

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

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

embargante para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

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

de folha 18-19.

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

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

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

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

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

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

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 
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Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127007 Nr: 3556-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benício de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. Oficial 

de Justiça encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 123799 Nr: 1717-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cezar Batista

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144156 Nr: 5270-45.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimasir Cardozo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, não havendo matéria preliminar 

suscitada pelas partes ou apelação adesiva, nos termos do artigo 1.010, § 

3º, do CPC/15, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para apreciação do recurso interposto, com as homenagens deste 

Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002070-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARROTEIA (AUTOR)

MARIA INES VALVERDE ARROTEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o patrono da parte autora 

acerca da contestação de id.13197781 juntada aos autos, para querendo, 

manifestar no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003459-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ARAUJO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do patrono da parte autora, nos termos da decisão proferida nos 

autos (ID 11140139), para querendo, manifestar no prazo de 15(quinze) 

dias, acerca da contestação de ID 12851869, bem como manifestar sobre 

o laudo pericial de ID 13508682, dentro do mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003459-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ARAUJO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do patrono da parte requerida acerca do laudo médico acostado 

nos autos de (ID 13508682), para manifestação no prazo de 05(cinco) 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001228-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GISELE ACORDI (AUTOR)

SALETE GRIGGIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Elpidio Bragatti (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, e em observância ao item 6 da decisão de ID 13131151, 

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

autora para manifestação acerca da contestação, no prazo de quinze (15) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000996-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA ROCHA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCIO DA COSTA RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO TEMOTEO DA COSTA OAB - SC32714 (ADVOGADO)

 

Processo: 1000996-84.2017.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o o(a) advogado(a) da parte 

autora acerca do documento de ID. 14290408, para manifestação no 

prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 20 de julho de 2018. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE ALMEIDA DIAS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do patrono da parte autora acerca da contestação apresentada 

nos autos, para querendo, impugnar no prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do item 2 da decisão de ID 12244935.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000020-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DE CAMPOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o patrono da parte autora para 

providenciar e comprovar a publicação do edital de citação de ID 

12933295, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do art.1.219 da 

CNGC/CGJ-MT, qual seja: Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de 

justiça gratuita, remetê-lo ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. 

Sendo o edital extraído de processos com custas judiciais, este deverá 

ser entregue à parte interessada, para publicação, mediante recibo nos 

autos. Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47624 Nr: 7077-52.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cálculo 

efetuado pelo contador judicial, em atendimento à decisão de fls. 490.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124515 Nr: 2086-18.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO-SOLO - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, Itacir 

Brandelero, Adir Brandeleiro, Sonia Aparecida Brandelero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARAO - 

OAB:14955, Francismário Moura Vasconcellos - OAB:MT/10624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15, acerca da impugnação aos 

embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112267 Nr: 806-46.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os(a) patronos(a) das 

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

processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

com sessenta e quatro centavos), na proporção de 50% para cada parte, 

nos termos da r. sentença de folhas 66-69.

 Este valor deverá ser recolhido de forma separada.

Para cada parte: R$ 206,70 (duzentos e seis reais com setenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 67,12 (sessenta e sete reais 

com doze centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento.

 Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto/Divida Ativa (Provimento 88/2014-CGJ) e anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110817 Nr: 6414-59.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Networks Brasil s/a

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

OAB:20343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Taís Borja Gasparin - OAB:74.182-OAB/SP

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

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

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

processuais no importe de R$ 1.188,26 (um mil e cento e oitenta e oito 

reais com vinte e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

decisão monocrática de folhas 156-160. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 789,29 (setecentos e oitenta e nove reais com vinte e 

nove centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 398,87 

(trezentos e noventa e oito reais com oitenta e sete centavos) para guia 

de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113705 Nr: 2213-87.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Patel

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT

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

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

executada para, querendo, opor embargos à penhora online de fls. 37/38, 

em 30 dias, consoante art. 16, III da lei n. 6.830/80 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128742 Nr: 4456-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Percinotto Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12.411-A MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, no prazo de 5 dias, de acordo com 

o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 

4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128742 Nr: 4456-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Percinotto Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12.411-A MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, no prazo de 5 dias, de acordo com 

o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 

4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132973 Nr: 6774-23.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Carlos Guisse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP 131.600, Ventura Alonso Pires - OAB:132.321/SP

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

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

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

processuais no importe de R$ 549,79 (quinentos e quarenta e nove reais 

com setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 62-63 verso. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 136,39 (cento e trinta e seis 

reais com trinta e nove centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101007 Nr: 2413-65.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Tereza Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 587,55 (quinhentos e oitenta e sete reais 

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

sentença de folhas 89-90 verso. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 174,15 (cento e 

setenta e quatro reais com quinze centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134506 Nr: 26-38.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

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

OAB:17219-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859/SP

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

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

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

processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

com sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 84-85 verso. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro 

reais com vinte e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 
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“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124539 Nr: 2101-84.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge de Almeida de Oliveira, BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Jorge de Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Michelle Azevedo Filho 

Cezar - OAB:16.239-O

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

OAB:14428-B/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, 

Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

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

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento de 50% 

das custas processuais no importe de R$ 273,82 (duzentos e setenta e 

tres reais com oitenta e dois centavos).

Este valor deverá ser recolhido de forma separada.

sendo: R$ 206,70 (duzentos e seis reais com setenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 67,12 (sessenta e sete reais com 

doze centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento.

 Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto/Divida Ativa (Provimento 88/2014-CGJ) e anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca.

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECK PUB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002385-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GRACIELE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: DECK PUB Vistos. Cite-se a requerida para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, advertindo-a de que o não 

comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de revelia (art. 20, 

Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002524-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO BATISTA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta na petição num. 14009505. 

Assim, intime-se a parte devedora para manifestar, em 48hrs, sobre o 

pedido de levantamento de valor formulado pela parte autora, em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 68/2018 do CNJ. Havendo 

concordância expressa ou tácita, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Efetuada a liberação de valor em prol do(a) advogado(a), intime-se 

pessoalmente a parte credora acerca da liberação de valor em favor do 

seu advogado(a) constituído(a) nos autos, nos termos do item 2.13.3.3 da 

CNGC/MT. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LINS INACIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001351-94.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA LINS INACIO 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora 

requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem como 

informa a existência de valor remanescente a ser pago pelo executado. 

Assim, intime-se o devedor para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido 

de levantamento de valor formulado pela credora, nos termos do 

Provimento nº 68/2018-CNJ. Em caso de anuência expressa ou tácita do 

devedor, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da parte exequente, observando-se os dados 

bancários mencionados na petição juntada no Id. num. 12880458. 

Intime-se, ainda, a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida indicada pela credora na petição acostada 

no Id. num. 12880458, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

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

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 
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Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, bem como requerer o que entender 

de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LINS INACIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001351-94.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA LINS INACIO 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora 

requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem como 

informa a existência de valor remanescente a ser pago pelo executado. 

Assim, intime-se o devedor para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido 

de levantamento de valor formulado pela credora, nos termos do 

Provimento nº 68/2018-CNJ. Em caso de anuência expressa ou tácita do 

devedor, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da parte exequente, observando-se os dados 

bancários mencionados na petição juntada no Id. num. 12880458. 

Intime-se, ainda, a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida indicada pela credora na petição acostada 

no Id. num. 12880458, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

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

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, bem como requerer o que entender 

de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13661334 foi interposto 

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

13661345 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13661334, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002524-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO BATISTA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta na petição num. 14009505. 

Assim, intime-se a parte devedora para manifestar, em 48hrs, sobre o 

pedido de levantamento de valor formulado pela parte autora, em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 68/2018 do CNJ. Havendo 

concordância expressa ou tácita, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Efetuada a liberação de valor em prol do(a) advogado(a), intime-se 

pessoalmente a parte credora acerca da liberação de valor em favor do 

seu advogado(a) constituído(a) nos autos, nos termos do item 2.13.3.3 da 

CNGC/MT. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CARVALHO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 14254096. Assim, intime-se a parte 

devedora para manifestar, em 48hrs, sobre o pedido de levantamento de 

valor formulado pela parte autora, em cumprimento ao disposto no 

Provimento nº 68/2018 do CNJ. Havendo concordância expressa ou tácita, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) 

possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 

05 (cinco) dias. Efetuada a liberação de valor em prol do(a) advogado(a), 

intime-se pessoalmente a parte credora acerca da liberação de valor em 

favor do seu advogado(a) constituído, nos termos da CNGC/MT. Após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010966-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010966-23.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: NAIR PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 
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valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença (Prov. nº 68/2018 do CNJ), expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Na sequência, intime-se pessoalmente a 

parte credora acerca da liberação de valor em favor do seu advogado 

constituído nos autos, nos termos da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010907-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (EXECUTADO)

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010907-35.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO BARBOSA 

DE LIMA EXECUTADO: SONY BRASIL LTDA., LOJAS AMERICANAS S.A. 

Vistos. INTIME-SE o autor para, em cinco dias, comprovar no processo 

eletrônico a restituição do produto objeto da lide ao requerido, observando 

o código de autorização de postagem descrito no Id nº 14001505. Por 

outro lado, INTIME-SE o requerido para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pedido de levantamento do valor depositado em Juízo em favor do autor. 

REMETA-SE os autos eletrônicos à Contadoria Judicial para cálculo das 

custas processuais e, na sequência, INTIME-SE o devedor para 

pagamento, em cinco dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002096-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA THEISS SARDELA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

Certifico que a Contestação apresentada no ID nº 14143192, foi interposta 

tempestivamente. Certifico ainda que procedo a intimação da Patrona da 

parte autora, do inteiro teor da Contestação interposta, bem como para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010911-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACO DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010911-72.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JACO DE SOUZA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BRL TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Vistos. 

INTIMEM-SE os requeridos para, em cinco dias, manifestarem sobre a 

petição apresentada pelo exequente no Id nº 13969855. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000848-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS VALVERDE ARROTEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000848-73.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JONATAS VALVERDE 

ARROTEIA EXECUTADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA, MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos. INTIME-SE 

o devedor para, em 48 hrs, manifestar sobre o pedido de levantamento de 

valor formulado pelo credor no Id nº 14192207. Caso haja concordância 

tácita ou expressa do devedor, por se tratar de valor incontroverso, 

EXPEÇA-SE alvará de liberação da quantia depositada judicialmente em 

prol do advogado do exequente, conforme solicitado na petição juntada no 

Id nº 14192207. Na sequência, INTIME-SE pessoalmente o credor sobre a 

liberação de quantia em favor de seu advogado. Após, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Contadoria Judicial, a fim de apurar se há saldo 

remanescente do débito, observando o depósito judicial efetuado pelo 

executado noticiado no Id nº 12715290. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003012-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003012-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNO VILELA GOMES 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. INTIME-SE a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 
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advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 10 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMOS DOS CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados no ID nº 

13698663, são tempestivos. Certifico que procedo a intimação da parte 

Embargada do inteiro teor dos Embargos, bem como, para querendo, se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-37.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO RIBEIRO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

RODRIGO NUNES OAB - SP0144766A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, para 

requerer o que entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDETE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA OAB - SP140951 (ADVOGADO)

CAMILA TAVARES SERAFIM OAB - SP188904 (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13881469 foi interposto 

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

13881476 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13881469, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (REQUERENTE)

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O (ADVOGADO)

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD OAB - MT9315/B 

(ADVOGADO)

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13921552 foi interposto 

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

13921555 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13921552, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CARVALHO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 14254096. Assim, intime-se a parte 

devedora para manifestar, em 48hrs, sobre o pedido de levantamento de 

valor formulado pela parte autora, em cumprimento ao disposto no 

Provimento nº 68/2018 do CNJ. Havendo concordância expressa ou tácita, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) 

possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 

05 (cinco) dias. Efetuada a liberação de valor em prol do(a) advogado(a), 

intime-se pessoalmente a parte credora acerca da liberação de valor em 

favor do seu advogado(a) constituído, nos termos da CNGC/MT. Após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MUNIZ DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000456-36.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO MUNIZ DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que a 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o  M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a  n ° 

1000283-47.2018.8.11.9005 concedeu à parte autora a gratuidade de 

justiça, RECEBO o recurso inominado, independentemente do preparo 

recursal, nos efeitos devolutivo e suspensivo (no que tange às 

penalidades decorrentes da condenação por litigância de má-fé, a fim de 

evitar dano irreparável à parte autora diante de possível execução 

provisória da sentença recorrida), nos termos do (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. No 

que tange às informações requisitadas através do ofício n° 766/2018, 

consigno que já foram devidamente encaminhadas à Juíza Relatora pelo 

Gabinete através do ofício n° 41/2018. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de 

julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010966-23.2016.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010966-23.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: NAIR PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença (Prov. nº 68/2018 do CNJ), expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Na sequência, intime-se pessoalmente a 

parte credora acerca da liberação de valor em favor do seu advogado 

constituído nos autos, nos termos da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010494-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE MIRANDA FERREIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010494-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GISLENE MIRANDA FERREIRA 

DE ABREU EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Analisando o processo eletrônico verifico que os 

embargos foram julgados improcedentes e decorreu o prazo sem 

interposição de recurso (evento nº 16054006). A parte credora requer a 

liberação do valor depositado em Juízo pelo devedor no Id nº 12589445, 

referente ao valor da multa executada, e informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta no evento nº. 13535538. Ante o 

exposto, converto o depósito judicial em pagamento e JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença (Prov. Nº 68/2018-CNJ|), expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25417 Nr: 2680-52.2003.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Ferreira dos Santos, Josuel Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAMIL FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

48723266104, Rg: 1293397-0, Filiação: Antonio Ferreira dos Santos e 

Antonia Pereira dos Santos, data de nascimento: 07/01/1975, brasileiro(a), 

natural de Boa Esperança-PR, solteiro(a), mecanico, funileiro. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REÚ ACIMA QUALIFICADO E ATUALMENTE EM 

LOCAL INCERTO, PARA QUE COMPAREÇA À SESSÃO DO JÚRI 

DESIGNADA PARA O DIA 10/08/2018 ÀS 09HS, 5ª VARA DE ALTA 

FLORESTA/MT, A FIM DE QUE SEJA INTERROGADO E SUBMETIDO A 

JULGAMENTO.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, na data de 04/08/2003, porque segundo consta na 

denúncia, no dia 20/07/2003, por volta das 18hs, na MT-208, adjacências 

da "Comunidade Del Rei", os denunciados Jamil Ferreira dos Santos e 

Josuel Taborda, vulgo "Josa", por motivo fútil, lançando mão de meio 

excessivamente penoso e de ferro, com emprego de uma marreta e uma 

barra de ferro atingiram, por várias vezes, a vítima João Ferreira de 

Araújo, condutas que somente não deram termo à sua vida por 

circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Despacho/Decisão: “VISTOS ETC. Considerando que os jurados em sua 

grande maioria intimados estão presentes, bem como que tanto o 

Advogado quanto o Réu foram intimados desta solenidade em tempo hábil, 

não há motivos suficientes para designação deste ato, todavia no dia 

13/03/2018 houve protocolo informando a renúncia ímpar perpetrada pelo 

próprio causídico informando que não mais defenderia os interesses do 

réu. Em tempo, às fls. 331/332, fora mantido o Júri com fulcro nas letras do 

art. 112, parágrafo primeiro, do CPC, c/c art. 3, do CPP e art. 5, §3º, da Lei 

n. 8906/94 (Estatuto da Advocacia). Todavia, antes da abertura da sessão 

nesta data, por volta das 08:28 horas, o Sr. Thiago Stuchi Reis de Oliveira, 

OAB/MT n. 18.179/A, ora filho do patrono do réu, informando a renúncia 

com intimação do réu datada no dia 17/03/2018. Porém, em que pese à 

renúncia estampada nos autos, é certo que o patrono permanece 

vinculado ao processo nos 10 (dez) dias seguintes à juntada da 

notificação da renúncia, sendo assim, considerando a primeiro informação 

de fls. 330, não há dúvidas de que a renúncia fora perpetrada pelo 

causídico, o que o torna vinculado ao processo pelos próximos 10 (dez) 

dias após a notificação do réu devidamente juntado aos autos, assim, o 

mesmo deveria ter sido diligente, coerente e ético no sentido de cumprir 

com seu mister e defender o réu em plenário, uma vez que não 

transcorreu o referido prazo. Contudo, preferiu deixar o mesmo a mercê 

da própria sorte isolado em meio a um possível julgamento, demonstrando 

verdadeira falta de ética e moral para com o seu assistido. Sendo assim, 

outra não é a hipótese, senão a REDESIGNAÇÃO do Julgamento com a 

consequente intimação do réu e dos jurados que aqui então presentes 

para o dia 10 de agosto de 2018 às 09:00 horas e remessa da cópia 

destes autos ao Conselho de Ética da OAB deste Estado de Mato Grosso 

para apuração de desvio de conduta adotada pelo Advogado Dr. Celso 

Reis de Sales neste feito. Saem os presentes devidamente intimados. 

Outrossim, Indagado o réu sobre o pagamento dos honorários ao 

Advogado de Defesa Dr. Celso Reis de Oliveira, o réu afirmou que 

veemência que sim, porém, no momento, não possui mais condições 

financeiras para constituir novo causídico, assim, vistas ao Defensoria 

Pública. De outro norte, MANIFESTEM-SE a acusação e defesa quanto às 

certidões do Sr. Oficial de Justiça informando a ausência de intimação de 

algumas testemunhas.(...). ROGER AUGUSTO BIM DONEGA. JUIZ DE 
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DIREITO."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 19 de julho de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 133421 Nr: 6965-68.2015.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walakis Orti da Silva, Douglas Carvalho 

Machado, Alex Junior Pereira Soares, Uelson Ferreira de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O, Eustaquio Inacio de Noronha Neto - 

OAB:12548, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Lucas 

Barella - OAB:19.537/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Art. 1410 da CNCJ, 

impulsiono estes autos para no prazo legal, para os patronos dos réus 

Douglas Carvalho Machado - Advogado Lucas Barella, Uelson Ferreira de 

Aguiar - Douglas Beckmann Morel Luck apresentar as contrarrazões ao 

apelo ministerial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 164870 Nr: 1492-96.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Teixeira Carvalho, Caio Cesar Martins 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 Processo n.º 1492-96.2018.811.0007

Código 164870

5ª Vara

VISTOS ETC.

MANIFESTAM-SE a defesa quanto ao Laudo Definitivo juntado às fls. 

365/367v, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 17 de julho de 2018

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 166554 Nr: 2295-79.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 do crime de tráfico ilício de entorpecentes, sendo de notório conhecimento 

de que estes delitos geram transtornos em lares, fomenta outros crimes e 

causa sérios danos a saúde.20.Portanto, entendo que o pleito de 

revogação da prisão preventiva não comporta guarida, ante a gravidade 

concreta do crime, evidenciada pela droga apreendida em posse do 

acusado e pelas circunstancias do crime, assim, presuma-se que há uma 

probabilidade de, uma vez em liberdade, o acusado volte a delinquir.21.No 

que diz as medidas cautelares diversas da prisão, entendo que o 

mencionado pedido, a meu ver, também não comporta guarida, pois, 

conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste 

Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do 

CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão 

preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma 

delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, 

que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade 

mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. 22.Neste 

sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos.“[...]. 

Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares 

alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da 

prisão preventiva.” 23.Dessa forma, pelos fundamentos acima expostos e 

muito embora a segregação provisória possua natureza de medida 

drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, 

subsistem, motivo pelo qual, a custódia não deve ser revogada.24.Ante ao 

exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva do acusado VANDERSON LOURENÇO, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se 

encontra.25.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.26.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.27.Às providências.Alta Floresta/MT, 18 de 

julho de 2018. Milena Ramos de Lima e Souza ParoJuíza de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111982 Nr: 520-68.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 Processo n.º 520-68.2014.811.0007

Código: 111982

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 14h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Consigno que eventual proposta de suspensão condicional do processo, 

se cabível, será analisada na referida solenidade.

Alta Floresta/MT, 26 de junho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000045-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

ELIANE MICHAEL DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

SOUZA TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000045-90.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: SOUZA TRANSPORTE DE CARGAS 

E LOGISTICA LTDA - ME, NELSON RODRIGUES DE SOUZA, ELIANE 

MICHAEL DE JESUS SOUZA Vistos. No Id13463613 a parte autora 

manifestou pela citação dos requeridos por meio de edital, todavia, não 

houve sequer tentativa de intimação dos requeridos, por nenhum meio, 

visto que o autor não pagou a diligência da condução do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme se vê da certidão de Id13585292. Assim, DETERMINO a 

intimação pessoal da parte autora para que, em 05 (cinco) dias, comprove 

o depósito da condução do Sr. Oficial de Justiça, para a tentativa de 

citação dos requeridos, sob pena de extinção do feito, nos termos do 
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artigo 485, inciso III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de 

junho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002146-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO APARECIDO VELOSO DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002146-03.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.535,34; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTRIÇÃO / PENHORA / 

AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Parte 

Ré: EXECUTADO: ERALDO APARECIDO VELOSO DOS REIS Vistos. 

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o 

regular prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender ser de 

direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000563-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCHIOSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000563-80.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 8.829,11; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO 

MARCHIOSI Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo requerente ao ID. 

12679628, a fim de que este Juízo reconsidere a decisão de ID. 12089329, 

pois é notório nos autos que a parte autora se quer procedeu a buscas de 

endereço pelos meios disponíveis na sua empresa, não comprovando de 

forma alguma que esgotou todos os meios para obter informações sobre o 

endereço do executado. Cabe salientar que os pedidos são apenas 

reiterações, assim dê o adequado andamento, sob pena de extinção. 

Intime-se o Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002853-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002853-68.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 73.652,11; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: TEREZINHA BEZERRA DE SOUZA Parte Ré: 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, 

AMARILDO APARECIDO DA LUZ Vistos. Trata-se de “Ação de Execução 

por Título Extrajudicial” ajuizada por TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA em 

face de EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e AMARILDO 

APARECIDO DA LUZ, ambos devidamente qualificados nos autos. Durante 

o tramite processual, as partes firmaram acordo (ID. 12376477). 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

acordo entabulado entre as partes é plenamente válido e lícito, e fora 

realizado extrajudicialmente de forma amigável, motivo pelo qual deve ser 

homologado. Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes (ID Num. 

12376477), o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela Executada, 

ademais, quanto aos honorários advocatícios, deverá ser pago em 

conformidade com o acordo entabulado. Após o trânsito em julgado, 

deem-se as baixas necessárias, observando-se as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001489-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIELE CARLEIS DA SILVA (EXECUTADO)

E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001489-95.2016.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 16.614,75; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE 

BENS, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Parte Ré: 

EXECUTADO: E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - 

ME, EDIELE CARLEIS DA SILVA Vistos. INTIME-SE a Exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular prosseguimento ao feito, 

pugnando pelo que entender ser de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001272-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001272-52.2016.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 123.958,77; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

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

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: JOAO SEIKI ENOKAWA Vistos. Defiro o pedido retro (ID. 

12521314). Determino a suspensão do processo e a remessa ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO até o dia 27 de dezembro de 2018, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. Decorrido acima 

estabelecido, certifique-se e intime-se a parte autora para manifestar-se, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002490-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

P. S. F. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002490-81.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 50.871,89; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[Ato / Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: PAULO 

SERGIO FLORIANO DE CASTRO Vistos. Trata-se de “Ação de Busca e 

Apreensão Fiduciária com Pedido Liminar” ajuizada pelo BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face de PAULO SÉRGIO FLORIANO DE 

CASTRO, todos qualificados nos autos. Ao ID. 12831884 a Exequente 

pugnou pela extinção do feito ante o cumprimento integral do acordo 

celebrado entre as Partes. Após, os autos vieram-me conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes (ID Num. 

11958157), o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b c.c. artigo 924, III, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

processuais remanescentes, pelo executado. Após o trânsito em julgado, 

deem-se as baixas necessárias, observando-se as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001013-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO COLOMBO (RÉU)

P S COLOMBO - ME (RÉU)

ALESSANDRA HONORATO DA SILVA COLOMBO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001013-57.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 134.075,02; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: P S COLOMBO - ME, 

ARGEMIRO COLOMBO, ALESSANDRA HONORATO DA SILVA COLOMBO 

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO 

BRASIL S/A, em desfavor de P. S. COLOMBO – ME., ARGEMIRO 

COLOMBO e ALESSANDRA HONORATO DA SILVA, em que requer a 

condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$ 

134.075,02 (cento e trinta e quatro mil, setenta e cinco reais e dois 

centavos). Alega o autor que os requeridos firmaram com ele um Termo de 

Adesão ao Regulamento do Cartão BNDS n. 65920001 (117.705.323), cujo 

objeto era disponibilizar a Ré o limite de compras no valor de R$ 

170.000.00 (cento e setenta mil reais), que, em 27.03.2013 foi celebrado 

Termo de Adesão n. 65920001, com o objetivo de alterar o valor do 

contrato para R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Para operação 

de crédito efetuada pelo requerente com os requeridos, foram cobrados 

as taxas de mercado e encargos contratados na forma prevista nas 

cláusulas gerais dos instrumentos acostados, cuja descrição detalhada no 

demonstrativo de débito. Informam que os requeridos utilizaram o crédito 

disponibilizado e não honraram com os pagamentos das prestações, 

motivo pelo qual, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento do 

montante de R$ R$ 134.075,02 (cento e trinta e quatro mil, setenta e cinco 

reais e dois centavos). Com a petição inicial (ID. 3756498) foram colididos 

documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 4140310. Termo de audiência 

de conciliação ao ID. 6720584. Os Réus Argemiro Colombo e Alessandra 

Honorato da Silva apresentaram contestação ao ID. 7303543. O Banco 

Réu apresentou impugnação à contestação ao ID. 8213867. Devidamente 

citado, o Réu P. S. COLOMBO – ME. deixou de apresentar contestação, 

conforme certidão de ID. 12270832. O Banco manifestou-se ao ID. 

12430896, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O feito se encontra apto a receber julgamento antecipado, eis que 

está presente a hipótese do artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo 

Civil, não sendo necessária a produção de outras provas. Cuida-se de 

Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de P. S. COLOMBO – ME., ARGEMIRO COLOMBO e 

ALESSANDRA HONORATO DA SILVA, em que requer a condenação dos 

requeridos ao pagamento da importância de R$ 134.075,02 (cento e trinta 

e quatro mil, setenta e cinco reais e dois centavos). Como não há 

preliminares, passo ao mérito da questão. Examinando as provas 

carreadas aos autos, entendo estar devidamente comprovada a 

celebração de negócio jurídico entre as partes, bem como que os 

requeridos deixaram de cumprir com as cláusulas contratuais, deixando 

de quitar a dívida em questão. A liberdade de contratar não se confunde 

com a liberdade contratual. A primeira ampara a iniciativa particular de 

contratar ou não, quando e com quem contratar. A segunda retrata o 

objeto do contrato. As partes firmaram Termo de Adesão ao Regulamento 

do Cartão BNDS n. 65920001 (117.705.323), cujo objeto era disponibilizar 

a Ré o limite de compras no valor de R$ 170.000.00 (cento e setenta mil 

reais) e, após, foi celebrado Termo de Adesão n. 65920001, com o 

objetivo de alterar o valor do contrato para R$ 230.000,00 (duzentos e 

trinta mil reais). Assim, de acordo com o contrato juntado aos autos, as 

cláusulas constantes no referido contrato foram devidamente aceitas e 

acordadas pelas partes. Assim, no caso em apreço, não há nenhuma 

abusividade na cobrança dos juros, correção monetária e demais 

encargos contratuais, eis que todos encontra-se no patamar da média de 

mercado. Como dito, os requeridos Argemiro Colombo e Alessandra 

Honorato da Silva contestaram a presente ação, todavia, não 

apresentaram nenhuma ilegalidade na cobrança em questão, nem mesmo 

o valor que entendem devido, restando inarredável a procedência do 

pedido inicial. No mais, em percuciente análise da contestação de ID. 

7303543, denota-se que os requeridos formularam pedidos genéricos no 

que diz respeito ao Termo de Adesão n. 65920001 firmado com a 

instituição financeira autora, não especificando exatamente quais 

cláusulas entende abusivas, nem mesmo contestando a autenticidade das 

cláusulas ali acordadas. Lado outro, é vedado ao Magistrado proceder de 

ofício a revisão contratual, conforme orientação da jurisprudência pátria: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALHA NA COMPROVAÇÃO” DA MORA – FATO 

INEXISTENTE E IPERTINENTE AO MOMENTO PROCESSUAL – 

IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADES 

CONTRATUAIS EM CONTRATOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE DE 

PURGAÇÃO DE MORA A SER RESOLVIDA NA SEDE RECURSAL PRÓPRIA 

– RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. Ao Judiciário é vedado conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas de contratos bancários, pois a tutela 

jurisdicional deve ser prestada somente aos interessados que a requerer 

nos casos e forma legais. Inteligência do art. 2º do CPC e da Súmula n. 

381/STJ. 4. Recurso desprovido.” (TJMT, Ap, 70129/2013, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

11/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014.) “APELAÇÃO CÍVEL - 

EMPRÉSTIMOS E DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRETENSÃO À 

LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

SUPERENDIVIDAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU DÉBITO EM CONTA - 

NÃO TENDO A PARTE ELENCADO QUAIS ENCARGOS QUE REPUTA 

ABUSIVOS NÃO HÁ COMO FAZER A REVISÃO DE OFÍCIO - RECURSO 

DESPROVIDO. Apesar da possibilidade de limitação dos empréstimos 

consignados em 30% do salário, não há como acolher referida pretensão 

quando a parte não comprova que seja esta a natureza dos questionados 

empréstimos. A parte deve esclarecer quais encargos contratuais 

pretende ver revisados não podendo ser realizada de ofício.” (TJMT, Ap, 

32713/2014, DR.MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 01/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/10/2014) "APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. 

FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. 

PREVISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA AUTORIZADA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. SÚMULA 472 STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. I - A teor da 

Súmula 297 do STJ aplicam-se as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor às instituições financeiras, sendo vedado, contudo, ao 

magistrado, proceder à revisão contratual de ofício, incumbindo à parte o 

dever de impugnar as cláusulas que entende abusivas.II - Conforme 

orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, recentemente 

pacificada no julgamento do Resp nº 973.827 - RS, eleito como 

representativo da controvérsia nos moldes do art.543-C do CPC, "É 

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em 

contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 
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Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada", sendo que "A previsão no contrato bancário 

de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".III - O Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº472, consignando que a 

cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros 

remuneratórios, moratórios e da multa contratual, e seu valor não pode 

ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos 

no contrato. V.V.P. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO - SUCUMBÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - 

INADMISSIBILIDADE.- Nos termos dos artigos 22, 23 e 24, §3º, da Lei nº 

8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, os honorários advocatícios pertencem aos 

Advogados, como direito autônomo, sendo vedada a compensação.- 

Recurso parcialmente provido. (Des. Roberto Soares de Vasconcellos 

Paes) (TJMG - Apelação Cível 1.0710.12.000954-7/001, Relator(a): Des.(a) 

João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2014, publicação 

da súmula em 10/10/2014) No mesmo sentido é o enunciado da Súmula nº 

381 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”. Dessa 

forma, no confronto das versões apresentadas, a do Autor é a 

verossímel, consoante a atividade processual probatória, pelo que, 

procedente é o pedido inicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido inicial, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, com resolução do mérito, e, condeno os Requeridos, solidariamente, 

ao pagamento do valor de R$ R$ 134.075,02 (cento e trinta e quatro mil, 

setenta e cinco reais e dois centavos). Condeno ainda a parte Requerida 

ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que, 

com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado e pagos 

os valores, ao arquivo com as baixas pertinentes, observando-se os itens 

da CNGC/MT. P.R.I.C. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000152-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000152-71.2016.8.11.0007. AUTOR: 

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP RÉU: CARLOS ROBERTO PEREIRA Vistos. 

Defiro o pedido retro (ID. 12985230). Determino a suspensão do processo 

e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO, pelo período de 60 (sessenta) 

dias, nos termos do artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer 

momento solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

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

maio de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001328-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CARDOSO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001328-17.2018.8.11.0007. AUTOR: 

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 RÉU: FERNANDA CARDOSO 

DA SILVA Vistos. Nos termos do provimento n. 41/2016-CGJ-MT, defiro o 

pedido de ID. 13554097, consignando-se que o parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária. Deverá a Parte Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

o recolhimento da primeira parcela das despesas processuais, sob pena 

de INDEFERIMENTO da petição inicial. Com ou sem o aporte da 

determinação, VOLTEM-ME os autos IMEDIATAMENTE conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 11 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001988-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

WALTER MIOSSO (RÉU)

ESTER ALVES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001988-45.2017.8.11.0007. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS 

LTDA - ME, WALTER MIOSSO, ESTER ALVES DE SOUZA Vistos. Verifico 

nos autos que a parte Requerida Santa Rosa Vidros e Acessáorios 

Ltda-Me não foi citada, assim, a parte autora foi intimada para o 

pagamento da diligência da condução do Sr. Oficial de Justiça, conforme 

se vê da certidão de Id12848572, todavia, não realizou o depósito da 

diligência, conforme se vê da certidão de Id13590198. Assim, DETERMINO 

a intimação pessoal da parte autora para que, em 05 (cinco) dias, 

comprove o depósito da condução do Sr. Oficial de Justiça, para a 

tentativa de citação da parte requerida Santa Rosa Vidros e Acessáorios 

Ltda-Me, bem como para juntar aos autos a certidão de óbito do requerido 

Walter Miosso, visto que na certidão de Id9598249 foi informado que é 

pessoa falecida, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de junho de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001171-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001171-44.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARCUS PAULO ALVES MARTINI REQUERIDO: LUANA 

MENDES RODRIGUES Vistos. Trata-se de “Ação de Regulamentação de 

Guarda e Visitas c/c Pedido de Urgência” ajuizada por MARCUS PAULO 

ALVES MARTINI em face de LUANA MENDES RODRIGUES. Durante o 

tramite processual, as partes firmaram acordo (ID. 13766818). 

Oportunizada a manifestação o Ministério Público, pugnou-se pelo 

deferimento do pedido exordial e a consequente homologação do termo de 

acordo apresentado. Assim, em consonância com o parecer o Ministério 

Público, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo de ID. 13766818. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/15). Expeça-se termo de guarda 

definitiva do Menor em favor de ambos os Genitores. Uma vez que se trata 

de causa de natureza expressamente elencada no §2º, do art. 12, do 

NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial de julgamento ao 

presente feito. Isentas as partes de custas processuais, por serem 

beneficiários da gratuidade de justiça. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 20 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 125524 Nr: 2670-85.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovana Aparecida da Rocha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) das partes 

para que no prazo de 05 dias, providencie o pagamento das custas 

processuais, na proporção de 50% para cada parte, no importe de R$ 

547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais com sessenta e quatro 

centavos), a que foram condenados, nos termos da r. sentença de folha 

105-108.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo para cada parte o valor 

de R$ 206,70 (duzentos e seis reais com setenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 67,12 (sessenta e sete reais com 

doze centavos) para guia de taxa Judiciária. Observando ao fato de que a 

parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Fica cientificada de que 

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

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140207 Nr: 3051-59.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Companhia Securitizadora de 

Creditos Financeiros

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:7556-B/MT

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

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

embargada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocetos e treze reais e 

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

folha 25-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 145700 Nr: 5892-27.2016.811.0007

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elói Crestani, Câmara Municipal de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, 

impetrado pela vereadora Elisa Gomes Machado contra ato que intitula de 

ilegal e abusivo do Presidente da Câmara Municipal do Município de Alta 

Floresta/MT, Sr. José Elói Crestani, e da Câmara Municipal de Alta Floresta, 

todos qualificados nos autos. Aduz a impetrante, que seguindo parecer 

exarado pelo TCE/MT a Câmara Municipal de Alta Floresta-MT reprovou as 

contas referentes ao exercício de 2013 do atual Prefeito, Asiel Bezerra de 

Araújo, isso por meio do Decreto Legislativo nº366/2015. Essa reprovação 

das contas pela Câmara Municipal, relativas ao exercício de 2013, ocorrida 

por Decreto Legislativo do ano de 2015, teria tornado o prefeito inelegível à 

luz da alínea “g”, inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar 64/90. A 

discussão sobre a inelegibilidade mencionada seria o objeto do processo 

nº 113-8.2016.6.11.0024, em trâmite no TRE/MT. (...) Por estas razões, 

não há como adentrar ao mérito do presente mandamus, pois a prova em 

mandado de segurança deve ser pré-constituída e o pedido do impetrante 

formulado na petição inicial deve ser deduzido por meio de ação de 

conhecimento, com ampla produção de prova. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI do NCPC, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Isento de custas e 

despesas processuais. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Após o 

trânsito em julgado e prestadas as informações necessárias, arquivem-se 

os Autos com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113371 Nr: 1906-36.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda-EPP (Mercado 

Correia ), Jonatas Godoi Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Defiro os pedidos de fl.112, assim, considerando que o exequente 

esgotou os meios disponíveis para localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, determino a localização de bens via sistema 

INFOJUD e RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência 

bens e/ou valores e veículos registrados em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 19931 Nr: 3749-56.2002.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darli Rodrigues Cândido

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Carolina Davoglio de Arruda - 

OAB:16501-B/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 Logo, ACOLHO a manifestação do impugnante e JULGO PROCEDENTE a 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que o Impugnante já realizou o pagamento do 

montante de R$ 16.567,45 (dezesseis mil e quinhentos e sessenta e sete 
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reais e quarenta e cinco centavos), inexiste a obrigação de pagamento de 

quaisquer valores.Condeno o Exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do excesso de execução apresentado, ou seja, sob o valor de R$ 

52.992,82 (cinquenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e 

oitenta e dois centavos).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139862 Nr: 2870-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Lucio da Silva Ferreira dos Santos

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

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

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

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

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela AUTARQUIA FEDERAL 

(INSS), onde apresentou como correto o valor total de R$ 13.094,09 (treze 

mil, noventa e quatro reais e nove centavos), restando o excesso de 

execução no valor de R$ 4.447,93 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e 

sente reais e noventa e três centavos). Alega que o excesso de 

execução se deu porque a Embargada/executada teve valores 

depositados mensalmente no período de 14/04/2017 a 09/11/2017, não 

tendo efetuado o saque na agência bancária na data devida, o que gerou 

um crédito a sua disposição desde 16/04/2018, que ficará disponível até 

31/07/2018.

 Assim, verifico a necessidade de intimação da parte autora, antes da 

análise dos presentes embargos à execução, visto que o período para 

saque do valor depositado em favor da autora encontra-se quase findado, 

o que geraria prejuízos a mesma.

Intime-se a parte autora, com urgência, para que proceda ao saque dos 

valores já depositas pela Autarquia Federal, após, manifeste-se quanto ao 

cálculo apresentado pela embargante à fl.98, para efetiva homologação e 

expedição do competente RPV.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130307 Nr: 5313-16.2015.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva, Romilce Francisco 

Dias Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107.414/SP, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 Vistos.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 

BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de FRANCISCO LINO DE PAIVA e 

ROMILCE FRANCISCO DIAS PAIVA.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.80/81), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.80/81), o que faço com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 As custas processuais serão pagas pela parte Executada.

A parte executada arcará ainda com os honorários advocatícios, no 

importe de R$1.555,00 (mil quinhentos se cinquenta e cinco reais), à vista 

mediante depósito judicial, em conformidade com o acordo celebrado.

 Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias expedindo-se 

ofício ao CRI local, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 5272-54.2012.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joslei Marcelo Goularte, Fabricio Cardoso da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

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

- OAB:10856-B/MT, JOHN CARLOS DA ROSA - OAB:30057, Valdomiro 

Dutra da Silva Junior - OAB:37576

 Vistos.

Verifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado, sem a 

interposição de recurso, assim, o presente procedimento encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença.

Portanto, DETERMINO a intimação da parte exequente/vencedora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado e discriminado da 

dívida, em planilha atualizada, visto que o pedido de fl.389 não esclarece 

se o montante depositado em juízo é o valor correto para a quitação da 

dívida e consequentemente arquivamento do feito com as baixas 

pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134238 Nr: 7429-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYFF, RSFF, MYFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar de Oliveira - 

OAB:60.701

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às fls. 

119/181 à decisão de fls. 156/158.

Alega que o Embargante que há erro material/contradição quanto a 

decisão que determinou que “as passagens serão suportadas pelo 

genitora...”.

Instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve a alegado omissão ou 

contradição na decisão embargada.

Com efeito, considerando na liminar concedida deve constar da seguinte 

forma: devendo A GENITORA ARCAR COM O TRANSPORTE DOS 

INFANTES.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos e 

defiro o pedido para que conste na decisão liminar concedida que a 

genitora é quem vai arcar com as despesas de transporte dos infantes.

No mais, cumpra-se a decisão de fls.156/158 em sua integralidade.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59380 Nr: 3924-40.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Antonio Brunetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Carlos Mucilini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Araújo da Costa - 

OAB:11.632-MT, Patrick Sharon dos Santos - OAB:14712/ MT, 

Valber da Silva Melo - OAB:8927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliana Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315, 

Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT
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 Vistos. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) WILSON CARLOS MUCELLINI (CPF: 411.622.269-00), bem 

como das pessoas de Nadir Terezinha Jasper Mucellini (CPF: 

524.024.289-53), Aline Beatriz Mucellini (CPF: 011.529.971-81), Gustavo 

Castro Ferrer (CPF: 008.913.401-06) e Gean Carlos Decian 

(CPF:016.145.211-66), nos termos do art. 854, do Código de Processo 

Civil. Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 582-v (R$317.883,16).Frutífera 

ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes.Em seguida, 

intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados. Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via 

sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de 

bens registrados em nome doexecutado e demais pessoas incluídas 

acima.Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68268 Nr: 1235-52.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G 8 Distribuidora de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Santa Cruz de Alimentos Ltda, 

Renosa Industria Brasileira de Bebidas Ltda ( Coca - Cola ), Tokio Marine 

Seguradora

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

OAB:12644/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

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

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

OAB:8341-MT, Jayme Brown da Maia Pithon - OAB:8.406-BA, Ozana 

Baptista Gusmão - OAB:MT/4062, Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:SP/133.443

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 435, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134320 Nr: 7476-66.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Man Latin America Industria e Comércio de Veículos 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Turella Ltda Me - Transturella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Testheiner Cavassani 

- OAB:20.514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004/O

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 120, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114884 Nr: 3294-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocco Imóveis Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Neiva de Macedo 

Neto - OAB:55.082-PR

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 180/181 (R$49.116,27).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 816 Nr: 447-24.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Domingos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compensados Madeseik Ltda - EPP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT
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 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 109, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115315 Nr: 3659-28.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Declaudio Luiz da Silva, Alair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT em desfavor de 

DECLÁUDIO LUIZ DA SILVA e ALAIR DA SILVA.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.63/65), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes às fls.63/65 e suspendo o feito pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para o cumprimento e comprovação das obrigações 

descritas no acordo.

 Intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

se o acordo foi efetivamente cumprido.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128107 Nr: 4138-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Camargo Silva - OAB:, 

Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT, Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E, Vinicius Camargo Silva - OAB:155.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 95 (R$124.695,64).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129761 Nr: 5005-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivens Ortigari Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

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

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 .Diante disso, DEFIRO A PENHORA MENSAL do salário do executado João 

Severo Moreira Fontana, todavia, no patamar de 30% do saldo da conta 

salário, que equivale a R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) mensais até 

o limite da dívida, consigno que o bloqueio via sistema BACENJUD feito em 

gabinete às fls.87/89, será desbloqueado de ofício, visto que serão 

mantidos e transferidos aos exequente apenas o patamar acima 

estipulado, conforme comprovante em anexo. Expeça-se Ofício a 

“ONDREPSB”, no endereço descrito às fls.105/106 para que proceda ao 

desconto de 30% sobre o salário do executado, direto em folha de 

pagamento.Esclareço, ainda, que o valor mensal descontado deverá ser 

depositado em conta judicial, para liberação ao exequente por meio de 

Alvará Judicial.Às providências, intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135003 Nr: 349-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisaniel Vasconcelos de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto aos pedidos de fls.68, realizo em gabinete consulta, via sistema 

BACENJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual da parte 

ré, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

34/35.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35911 Nr: 1606-89.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barbosa & Rodrigues Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

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

OAB:12644/MT, Rodrigo Agustini - OAB:35319/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:
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 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 236 (R$4.256,18).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137924 Nr: 1860-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Tolfo de Almeida Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 161829 Nr: 6997-05.2017.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Dantas Rodrigues, Eliete Prado dos Santos 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Antonio Brunetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis Araújo da Costa 

- OAB:11.632-MT, Patrick Sharon dos Santos - OAB:14712, Valber 

da Silva Melo - OAB:8927/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

preliminar almejada, alterando, por isso, o valor atribuído à causa para 

R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). E, em consequência, 

DETERMINO que a parte Embargante proceda ao devido recolhimento 

complementar das custas processuais e taxas judiciárias, a serem 

calculadas com base no novel valor atribuído à causa, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do CPC.Outrossim, presentes os pressupostos processuais 

de existência e validade das relações jurídicas processuais, declaro o 

processo saneado.Fixo os pontos controvertidos: a) prova da existência 

de fraude à execução; b) prova da boa-fé; c) prova da litigância de má-fé; 

d) prova da lavratura da escritura de compra e venda do bem em outra 

comarca e, e) prática de ato ilegal pelo executado.DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de setembro de 2018, às 

13h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

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

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 137/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, no período de 18.07.18 a 

03.08.18;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no período de 18 a 25.07.18.

DESIGNAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, no período de 26.07.18 a 03.08.18.

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

Barra do Garças, 18 de julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 90533 Nr: 4381-47.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isley Simões Dutra de Oliveira - 

OAB:21.047, Jânio Paixão Lopes - OAB:7537 OAB-GO, Thiago 

Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Inclua-se, estes autos, no plano de trabalho para cumprimento no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 21, inciso V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176884 Nr: 10993-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças, Silvestre da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 1. Inclua-se, estes autos, no plano de trabalho para cumprimento no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 21, inciso V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 257271 Nr: 11047-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Barcelos e Janssen Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Inclua-se, estes autos, no plano de trabalho para cumprimento no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 21, inciso V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226523 Nr: 6774-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, Samir Bennett Buainain - 

OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Inclua-se, estes autos, no plano de trabalho para cumprimento no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 21, inciso V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176086 Nr: 9994-09.2013.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra do 

Garças, SIPROTAF-Sindicato dos Profissionais de Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darley Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9.271-MT, Tomás de Aquino Silveira Boaventura - OAB:3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Inclua-se, estes autos, no plano de trabalho para cumprimento no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 21, inciso V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 173515 Nr: 6715-15.2013.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DE 

BARRA DO GARÇAS, Adilson Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rezende Caos - 

OAB:295950

 1. Inclua-se, estes autos, no plano de trabalho para cumprimento no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 21, inciso V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 68751 Nr: 2229-94.2007.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Jorge Luiz Lucas de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. A reanálise do mérito é matéria recursal que se encontra preclusa.

2. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276836 Nr: 5306-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos & Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Inclua-se, estes autos, no plano de trabalho para cumprimento no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 21, inciso V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

 2. Cumpra-se.

Decisão

PROCESSO Nº: 7589-10.2007.811.0004 (CÓD. 74549)

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

BARRA DO GARÇAS

1. Trata-se de Pedido de Providências instaurado viando averiguar 

possíveis irregularidades referentes à Matrícula n° 46.905. 2. O imóvel da 

matrícula n° 46.905 com área de 484,00 ha refere-se a uma área de terras 

situada no Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, 

denominada "Fazenda São Benedito II", desmembrada de uma área maior 

de 968,00 ha, aberta em 24 de Janeiro de 2002, sendo proveniente da 

matrícula n° 35.103, constatando-se como propriedade primitiva de EDSON 

CARLOS VERSORI. (fl. 03)

3. Foi solicitada à 1ª Serventia Notarial e Registral de Barra do Garças/MT, 

cópia de todo arquivo de conhecimento e certidão dominial das matrículas 

nº 46.905 e nº 35.103. (fl. 05) e ainda cópia da transcrição nº 1.097 (fl. 

69).

4. Consta nos autos cópia do Título Definitivo de Propriedade expedido 

pelo INTERMAT em favor de RUBENS DE OLIVEIRA. (fl. 76).

5. Foi solicitado ao Cartório do 1º Ofício de Baliza/GO cópia da Escritura 

Pública de Compra e Venda lavrada no livro nº 39, às fls. 67/68. (fl. 87) e 

ainda cópia da Escritura lavrada no L-39, às fls. 58/69; Escrituras 

outorgadas por: JESUS CONCEIÇÃO LEAL para EDSON CARLOS VERSORI 

no período de janeiro/2012 a fevereiro/2012; Escrituras outorgadas por: 

EDSON CARLOS VERSORI para MOACIR CAMILO REIS no período de 

janeiro/2012 a fevereiro/2012. (fl. 112).

6. Consta nos autos certidão dominial da matrícula nº 46.905, bem como, a 

manifestação do Oficial do Cartório de 1º Ofício desta cidade, acerca da 

regularidade da matrícula em questão. (fl. 159)

7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fl. 206/207) pelo bloqueio 
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da matrícula nº 46.905 – Livro nº 02 e pela averiguação das cadeias 

dominiais das matrículas nº 46.906, nº 51.128 e nº 51.129, inclusive se 

essas já são objetos de outros pedidos de providência, pelo Cartório do 1º 

Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças.

8. Cumpre destacar que, o título causal da matrícula nº 46.905 qualificado 

no R01 – 46.905, protocolo 103.461, não foi lavrado no Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Baliza/GO, comarca de Aragarças/GO, já 

que o título constante no Livro 39, fls. 67/68, em 24 de Janeiro de 2002, diz 

respeito a partes e negócio diversos, conforme fls. 115/130.

 9. Foi observado que, na matrícula nº 35.103 na sua AV03 foram abertas 

matrículas nº 46.905 e nº 46.906, com área de 484,00 ha (cada uma). 

Acontece que a AV-04 anulou AV-03, ficando cancelada as matrículas 

derivadas supracitadas.

10. Enquanto que, na AV-08 a venda para as matrículas nº 46.905 e nº 

46.906 foi retificada, não sendo devidamente averbado.

11. Frisa-se que na AV-06 e AV-07 já tinham sido abertas as matrículas 

nº nº 51.128 e nº 51.129, existindo uma duplicidade entre as matrículas.

12. Acresça-se, também que as matrículas nº 46.906, nº 51.128 e nº 

51.129, apresentando registros fraudulentos de Escrituras Públicas de 

Compra e Venda inexistentes, pois não foram lavrados no Cartório de 

Baliza/GO, conforme fls.115/130. DECIDO. 13. Feitas as ponderações, 

inauguraram a presente averiguação que pode eventualmente culminar em 

retificação, nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a 

sua pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente. 14. Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de cancelamento dos registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 15. Tanto é que, muito embora seja oriunda de 

órgão judiciário, a decisão nestes autos proferida não corresponde a 

típico exercício da função judicial, posto que este Juízo atua como mero 

Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via 

contenciosa para proteção de seus interesses.

 16. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os 

pedidos de estauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT."

17. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 18. 

Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrado a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

19. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

20. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 21. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

22. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 23. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

24. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, 

indícios de fraude ao Registro Público.

 DISPOSITIVO

25. Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 

1.10.17 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de 

Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 26. Verificou-se que 

as matrículas nº 51.128 e nº 51.129 já estão em análise no Procedimento 

Administrativo nº 192599. 27. Em acréscimo, devido a escritura registrada 

no R-1 da matrícula em questão não conferir, determino o bloqueio da 

matrícula nº 46.905 – Livro nº 02, com área de 484,00 ha, Fazenda São 

Benedito II.

 28. Expeça-se Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício 

de Barra do Garças acerca da presente Decisão, cientificando-o que não 

poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização pelo 

Juízo Cível competente, bem como restituindo-se a Matrícula original 

encaminhada a este Juízo. 29. Publique-se presente decisão no DJE. 30. 

Intimem-se. Cumpra-se. 31. Decorrido o prazo recursal, arquive-se Barra 

do Garças, 19 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº: 7025-84.2014.811.0004 (CÓD. 185919)

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

BARRA DO GARÇAS

1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador 

de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, informando que as 

Matrícula n.º 19.789 e nº. 42.909 protegem o mesmo imóvel urbano, 

portanto, trata-se de duplicidade de matrículas.

2. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/21.

3. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos: fls. 

25/54, 59, 62/88, 110/114 visando facilitar a verificação das matrículas. 4. 

Às fls. 93/95, consta que todos os proprietários atuais e primitivos, bem 

como eventuais sucessores foram intimados a se manifestar nos autos. 5. 

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público às fls. 

88/89, pugnou pelo bloqueio da matrícula nº. 42.909, nos moldes do art. 

214, § 3º, da Lei nº. 6.015/73, e a averbação da matrícula 19.789 à 

margem da matrícula originária 1.489, restando aos interessados que 

busquem pela via judicial adequada, a comprovação de eventual direito.

 6. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 7. É O RELATÓRIO.

8. Diante da situação constatada, faz-se necessário a análise da cadeia 

dominial de ambas as matrículas, conforme segue.

9. Matrícula nº. 19.789 (fl. 21)

 A Matrícula nº. 19.789, com área de 450 m², refere-se a uma área situada 

na zona urbana desta cidade, locado sob o nº. 18, da quadra 121, no 

loteamento denominado "Jardim Nova Barra do Garças", tendo como 

proprietário primitivo E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA. Foi aberta em 25 de 

novembro de 1982, por força de Escritura Pública de Compra e Venda 

lavrada no Livro nº. 186, às fls. 53/54, datada de 19 de novembro de 

1982, nas notas deste Cartório. Consta ser originária da Matrícula nº. 

1.489.

 10. Na matrícula nº 1.489, na ficha correspondente à quadra 121 (fl. 16), 

não consta averbação de venda e abertura da matrícula nº 19.789. Consta 

averbada a abertura da outra matrícula nº 42.909. 11. A Escritura Pública 

de Compra e venda registrada no R-01 da matrícula nº 19.789, confere(fls. 

14).

 12. O protocolo nº 36.705, utilizado para individualizar o título 

apresentado, e registrado no R-01 da matrícula nº 19.789, confere com os 

dados nele anotados, conforme fl. 17.

13. Conforme Ofício n° 850/JUR (fl. 58), o Oficial Registrador, informa que 

não foi encontrado nos arquivos do Cartório do 1° Ofício nada em nome da 

proprietária Sra. TEREZINHA BROCCO. 14. Todos os outros registros nela 

existentes, bem como os títulos e documentos referente aos atos 

registrados conferem faltando apenas a averbação na matrícula n.º 1.489.

15. O protocolo nº 90.569, utilizado para individualizar o título apresentado 

e registrado no R-01 da matrícula nº 42.909, confere conforme fl. 18. 16. 

Terminada esta análise, pode-se concluir que a cadeia dominial das 

Matrículas nº 19.789 e nº 42.909, encontram-se aparentemente regulares, 

porém se referem ao mesmo imóvel, tendo a matrícula n.º 19.789 sido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 27 de 558



aberta primeiro. 17. Tal constatação se faz a partir do levantamento de 

toda a documentação acostada aos autos, que, apesar de constatar que a 

matrícula nº 19.789 não foi averbada na ficha da matrícula nº 1.489, 

denota-se que todos os outros documentos conferem com os dados nela 

insertos. Existindo apenas o falta de averbação de sua abertura na 

origem, fato que pode ter acontecido por um descuido do registrador à 

época.

18. Entretanto, ocorre que a matrícula nº 42.909 com área de 450,00 m², 

também se encontra em duplicidade com a matrícula de n° 42.909 com 

área de 7.049 ha e 02 a, criando-se assim um caso complexo de 

duplicidade, que a luz das devidas circunstâncias faz-se necessária uma 

cuidadosa análise, para que seja concebível averiguar as possíveis 

irregularidades e tomar as devidas providências. 19. Conforme Certidão 

(fl. 105) agregaram-se as peças de fls. 04 à decisão mencionada, 

juntando aos autos código. 185199, em cumprimento a decisão de fls. 55, 

cod. 194114. 20. Matrícula n.º 42.909(fls. 162)A Matrícula nº. 42.909, com 

área de 450 m², refere-se a um lote de terras com área de 450 m², situado 

no Município e Comarca de Barra do Garças – MT, tendo como 

proprietários primitivos E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA. Foi aberta em 21 de 

novembro de 1996, consta ter origem registral na matrícula n.º 1.489. Na 

matrícula n.º 1.489 consta averbação de venda para a matrícula 42.909.

21. A escritura registrada nesta matrícula consta nos autos e confere(fls. 

14).

22. Matrícula nº. 42.909 (fl.161)

 A Matrícula nº. 42.909, com área de 7.049 ha e 02 a, refere-se a um lote 

de terras pastais e lavradias, situado no Município e Comarca de Barra do 

Garças – MT, tendo como proprietários primitivos RAPHAEL DEL ROSAL e 

GIOVANI GIACHEO. Foi aberta em 21 de novembro de 1996, consta ter 

origem na transcrição nº 18.846.

23. Transcrição nº 18.846 (fls. 117)

 A transcrição nº 18.846 refere-se a um lote de terras pastais e lavradias, 

com área de 7.049 ha e 2.517 m², situado no município e Comarca de 

Barra do Garças – MT, de propriedade primitiva de THOMAZ DE AQUINO e 

sua mulher ISALTINA FERNANDES DE AQUINO. Nela não consta venda 

para da matrícula nº 42.909 e sim para a transcrição n.º 18.856, que sua 

vez vendeu para a transcrição 20.760(fls. 143).

A escritura registrada no R-01 desta matrícula consta nos autos e 

confere(fls. 139/141).

24. À vista disso, depreende-se que a matrícula de nº 42.909 com área de 

7.049 ha e 02 a se encontra irregular.

25. Quanto as matrículas nº 42.909 com área de 450 m² e nº 19.789 

também com área de 450 m², se referem ao mesmo imóvel, porém a 

matrícula 19.789 foi aberta primeiro, contudo, por se tratar de matrículas 

que protegem o mesmo imóvel deve-se considerar o que prescreve o art. 

176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73, conforme segue:

Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos 

imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e 

não atribuídos ao Livro nº 3. (Renumerado do art. 173 com nova redação 

pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: 

(Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979)

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do 

primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei;

26. Assim, é certo que a duplicidade existente em relação as Matrículas 

nº. 19.789 e n°. 42.909, inauguraram a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim.

 27. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como Corregedor do Cartório, cabendo 

aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de 

seus interesses.

28. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE.

29. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "

30. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior.

31. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

32. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 33. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

34. Apesar disto, entendo cabível o bloqueio administrativo do registro 

público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder geral de 

cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos direitos 

de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 35. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrada a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

36. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

37. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 38. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, uma 

duplicidade de matrículas, ou seja, matrículas se referindo ao mesmo 

imóvel.

39. Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta 

uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a 

um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação 

fundada no Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula.

 40. No caso em análise, a Matrícula nº. 19.789 com área de 450 m² possui 

origem regular, e foi aberta em data de 25 de novembro de 1982, portanto, 

quase 14 (quatorze) anos antes da abertura da Matrícula nº. 42.909 com 

área de 450,00 m², fato que torna esta última nula de pleno direito, em 

atendimento aos princípios da Prioridade e da Unitariedade.

 41. Quanto a matrícula 42.909 com área de 7.049 ha e 2 a, possui origem 

registral irregular já que em sua anterior não consta sua abertura.

42. Existindo, como no presente caso, duas ou mais matrículas para o 

mesmo imóvel, uma delas será necessariamente nula, sendo que, em 

regra, deve prevalecer a matrícula mais antiga, por força do Princípio da 

Prioridade.

 43. DISPOSITIVO

44. Posto isto, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Unitariedade Matricial, Continuidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula nº. 

42.909 com área de 450,00 m² e ainda da matrícula 42.909 com área de 

7.049 ha e 02 a, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a 

terceiros de boa-fé, restando aos interessados que busquem pela via 

judicial adequada, a comprovação de eventual direito.

45. Expeça-se Mandado de Averbação de Bloqueio das matrículas nº 
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42.909 com área de 450,00 m² e 7.049 ha e 02 a, respectivamente, ao 

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças para cumprimento desta decisão 

em todos os seus termos.

46. Determino ainda, que seja retificada a averbação constante na ficha 

da matrícula nº 1.489, quanto à quadra nº 121, lote nº 18, para constar a 

abertura da matrícula nº 19.789, em data de 25/11/1982.

 47. Publique-se a presente decisão no DJE.

48. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

49. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 26 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100712 Nr: 5715-82.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire Barros 

Lopes Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584

 24.Diante do exposto, DECLARO quitados os Danos Morais e honorários 

advocatícios fixados na sentença de fls. 145/155.25.O feito prosseguirá 

apenas para apuração dos Lucros Cessantes.26.Assim, INTIME-SE a 

parte Exequente para que junte aos autos documentos idôneos e 

elucidativos, a fim de demonstrar de forma especificada todos os custos 

de aquisição e estoque, o preço de venda e o percentual de lucro da 

época dos fatos, para possibilitar os cálculos relativos aos Lucros 

Cessantes e, se for o caso, infirmar a manifestação e planilha 

apresentadas pelo Executado às fls. 464/469, observando os parâmetros 

de atualização indicados na sentença de fls. 145/155 e o termo inicial de 

incidência de juros de fls. 156/157, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.27.Apresentados os documentos, INTIME-SE 

o Executado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.28.Após, 

voltem-me concluso, para ulterior deliberação.29.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223285 Nr: 4843-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. RECEBO os embargos de declaração de fls.164/180, uma vez que 

tempestivos, e DETERMINO a intimação da parte contrária para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, 

CPC/2015.

2. Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público.

3.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise dos embargos.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 689 Nr: 257-12.1995.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Cláudio Salles Picchi, Lilian Maria de Toledo Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, Jose Missali Neto - OAB:272.789, Lizandra Sobreira 

Romanelli - OAB:OAB/SP 264.532, LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - 

OAB:224962

 Vistos.

 1.RECEBO os embargos de declaração de fls. 260/261, uma vez que 

tempestivos (fl. 262), e DETERMINO a intimação da parte contrária para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, 

CPC/2015.

2.Decorrido o prazo, com ou sem a juntada da resposta, certifique-se e 

voltem-me conclusos para análise dos embargos.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55201 Nr: 2633-19.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, Lilian Maria de 

Toledo Picchi, Cláudio Salles Picchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 Vistos.

1. Código de Processo Civil estabelece no art. 833 os bens que não podem 

ser penhorados para a satisfação da obrigação. No caso em tela, 

destaca-se o inciso IV que aduz:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal [...] (grifo 

nosso).

2. Os extratos bancários encartados à fl. 393-v comprovam que o valor 

bloqueado na conta do requerido CLÁUDIO, R$ 1.119,89 (um mil cento e 

dezenove reais e oitenta e nove centavos), está diretamente relacionado 

aos seus proventos de aposentadoria.

3. Dessa forma, DEFIRO o pedido de fl. 391 e DETERMINO o desbloqueio 

do montante de R$ 1.119,89 (um mil cento e dezenove reais e oitenta e 

nove centavos) da conta bancária de titularidade de CLÁUDIO SALLES 

PICCHI.

4. Certificado o decurso do prazo para manifestação dos demais 

executados, conforme item 3 de fl. 382, EXPEÇA-SE alvará em favor do 

exequente para liberação dos demais valores bloqueados.

5. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar requerendo o 

que entender de direito para a satisfação integral do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13559 Nr: 9193-69.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON QUIRINO DE MORAES, Rodrigo Vieira 

Komochena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189, Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir 

Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT
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 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos de declaração de fls.401/404 e 405/407, uma 

vez que tempestivos, e DETERMINO a intimação das partes contrárias 

(exequente e executado) para se manifestarem a respeito, no prazo de 05 

(cinco) dias, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes, com 

fundamento no art.1.023, §2º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise dos embargos.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99155 Nr: 4160-30.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGM, VGM, APGF, ALGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanusa Ferreira de Sena 

Brandão - OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 Vistos.

1.Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM e, por consequência, 

considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às 

fls.256/257, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Por consequência, CONVERTO o feito em cumprimento de sentença de 

obrigação de pagar alimentos. RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

3.Já tendo havido a notícia de descumprimento desde 2016, fls.260/261 e 

287, passo à análise dos demais pedidos feitos pelas partes.

4.Quanto aos sucessivos pleitos referidos à fl.315, eis que estão 

prejudicados pelo entabulamento de acordo com os exequentes. Ademais, 

se o executado quer revisar a pensão alimentícia deve ingressar com 

ação específica.

5.Havendo notícia do inadimplemento, com fulcro no art. 528, § 3º, 

CPC/2015, DECRETO A PRISÃO CIVIL DE ADALTO RIBEIRO MORAES, por 

60 (sessenta dias), pelo não pagamento de débitos alimentícios referentes 

às parcelas vencidas, cujo cálculo deverá ser feito e atualizado pelo 

contador judicial.

6.EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em nome do executado, fazendo 

constar os valores das parcelas vencidas e as vincendas no curso do 

processo, devidamente atualizadas, DEVENDO A PRISÃO CESSAR TÃO 

LOGO SEJA QUITADA A DÍVIDA.

7.OBSERVE-SE que o executado deve ficar isolado dos detentos 

condenados e de alta periculosidade, considerando o caráter excepcional 

da medida coercitiva ora determinada.

 8.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208338 Nr: 8519-47.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Ferreira Martins Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Mota Bevilacqua, Sérgio Alves Souza, 

João Bento Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 VISTOS.

1. O Autor objetiva a cobrança de cheque prescrito (fls. 23 e 26) emitido 

por EVA MOTA BEVILÁCQUA de forma nominal a SÉRGIO ALVES SOUZA, 

que por sua vez teria endossado o cheque em favor de JOÃO BENTO 

JÚNIOR, de quem recebeu o título em pagamento de dívida preexistente 

com o Autor.

2. No entanto, percebe-se que o endosso feito por SÉRGIO ALVES DE 

SOUZA, trata-se de endosso em branco (fls. 23 e 26), uma vez que não 

nominou o endossatário e, por tal razão, o título que tinha sido emitido de 

forma nominal a SÉRGIO, tornou-se “título ao portador”.

3. Assim, não havendo provas de que o Requerido JOÃO BENTO JÚNIOR 

seria endossatário do título endossado por SÉRGIO ALVES DE SOUZA, 

não há que se falar em legitimidade passiva daquele, devendo a dívida ser 

cobrada em face da emitente do título e do endossante que ao transmitir o 

documento garantiu o valor ali expressado.

4. Desta feita, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Requerido 

JOÃO BENTO JÚNIOR e, por conseguinte, DETERMINO a sua exclusão do 

polo passivo da demanda que deverá prosseguir tão somente em 

desfavor da emitente e do endossante.

5. Outrossim, tendo em vista que os Requeridos EVA MOTA BEVILÁCQUA 

e SÉRGIO ALVES SOUZA, embora devidamente citados (fls. 34/35 e 

61/62), não contestaram a presente ação (fls. 65), DECRETO A REVELIA 

dos mesmos.

6. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

7. INTIME-SE a parte Autora para especificar a prova que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282657 Nr: 8684-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPPB, LCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:35630/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte autora pretende tão somente o cumprimento 

da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Piranhas-GO, mais 

precisamente a alteração dos dados da menor junto ao Cartório de 

Registro Civil, desnecessária a propositura da presente ação.

2. Assim, haja vista a ausência de interesse de agir 

(interesse-necessidade), JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC/2015.

3. DETERMINO sejam desentranhados os documentos de 05/25 e 

encaminhados à Diretoria do Foro para a adoção das providências 

cabíveis, mediante cópia nos autos.

4. SEM CUSTAS.

5. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197258 Nr: 2038-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FESSP - Federação Sindical dos Servidores Públicos do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, 

Presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários 

Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e 

Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9.271-MT, Tomás de Aquino Silveira Boaventura - OAB:3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Martins Hauschildt - 

OAB:21.865/MT, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 Vistos.

1.CUMPRA-SE o item 21 da decisão de fl.35. Após, conclusos.

2.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181790 Nr: 3619-55.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brink'S Seguradora e Transporte de Valores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rita Ferragut - 

OAB:128779/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376
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 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de expedição de alvará em favor do Município do valor 

depositado e eventuais acréscimos, tendo em vista o trânsito em julgado 

da sentença.

2.Quanto aos honorários, cabe à parte exequente trazer a planilha de 

cálculo. INTIME-SE-A para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.

3.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203526 Nr: 5781-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESSP - Federação Sindical dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso, Sintesbre Sindicato dos 

Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, SINTEP - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, FESSPMENT - Federação dos Sindicatos de Servidores e 

Funcionários Públicos da Câmara de Vereadores, Fundações, Autarquias 

e Prefeituras Municipais do Esta de Mato Grosso, SINDSEMPA - Sindicato 

dos Servidores Municipais de Pontal do Araguaia, CSPB - Confederação 

dos Servidores públicos do Brasil, Confederação dos Servidores e 

Funcionários Públicos das Fundações Municipais, Autarquias e Prefeituras 

Municipais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno José Ricci Boaventura 

- OAB:9.271-MT, Tomás de Aquino Silveira Boaventura - 

OAB:3.565-B

 Vistos.

1.Quanto à empresa FESSP/MT, DETERMINO seja formalizada a sua 

citação, eis que apresentada procuração com poderes para tanto, 

fls.209/210.

2.Ademais, realizado o depósito da diligência, PROCEDA-SE à citação do 

SINTEP.

3.Decorridos os prazos para a apresentação da defesa, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233326 Nr: 11497-60.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carolina Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 DISPOSITIVO.16.Assim, INDEFIRO a preliminar suscitada pela 

defesa.17.Não havendo vícios processuais a serem sanados de ofício, 

DOU O FEITO POR SANEADO.18.INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.19.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154188 Nr: 5764-89.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barraluz Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 135v, item “a”, no sentido de determinar a 

restrição dos veículos em nome da parte executada, via sistema 

RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam a 

executada (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

 4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o autor para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218406 Nr: 1881-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Custodio de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Aparecida O Scatigna - OAB:Oab 

-68723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 20 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do 

requerido Wesley Custódio de Deus (CPF: 973.539.901-63)

 2. Com a resposta, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requer os meios cabíveis para fins de citação.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209474 Nr: 9208-91.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leda Vieira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 36, no sentido de determinar a restrição dos 

veículos em nome da parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o autor para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201415 Nr: 4628-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Sena de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ØJULGO IMPROCEDENTES os pedidos de licença-prêmio, adicional por 

tempo de serviço e indenização por danos morais.28.Considerando a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser suportados à 

razão de 50% (cinquenta por cento) pela autora e 50% (cinquenta por 

cento) pelo requerido, devendo o quantum ser aferido em liquidação de 

sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. No que diz respeito à 

requerente, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 

60), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente.29.SEM CUSTAS em relação ao Município, conforme artigo 3º 

da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC - Foro 

Judicial).30.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o valor da 

condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, 

III, CPC/2015).31.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 32.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173805 Nr: 7027-88.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Normy Queiroz de Azevedo - ME, Normy Queiroz de 

Azevedo, Roldrigo Queiroz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 28.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do autor e, por 

conseguinte:i)REFUTO a capitalização, vez que sequer foi pactuada. 

ii)AFASTO a comissão de permanência cumulada com os demais 

encargos no período de inadimplência.29.CONDENO o embargado ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

FIXO em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §

§2º e 8º, CPC/2015. 30.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC/2015.31.TRANSLADE-SE cópia dessa decisão para os autos 

principais - Cód. 169992, em apenso.32.Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE com as cautelas de 

praxe.33.Expeça-se o necessário.34.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169992 Nr: 2240-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quitanda's da Vovó Ltda, Normy Queiroz de 

Azevedo, Roldrigo Queiroz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante do julgamento dos embargos à execução, apenso, INTIME-SE a 

parte exequente para dar andamento no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64437 Nr: 7424-94.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rabelo de Moura - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 128 no sentido de determinar a restrição do 

veículo em nome da parte executada Cleber Rabelo de Moura-ME (CNPJ: 

06.011.823/0001-07) e Cleber Rabelo Moura (CPF: 418.613.611-49), via 

sistema RENAJUD .

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200727 Nr: 4222-94.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA 

01302423142 – MEI, Tarso Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, com o 

fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245772 Nr: 3416-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no intuito de se averiguar a existência de 

eventuais automóveis em nome da parte executada, via Sistema Renajud.

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, com o 

fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95606 Nr: 514-12.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. Mota Vasconcelos Auto Elétrica, Marilia 

Carolina Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 77.

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, com 

o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246412 Nr: 3805-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 71 no sentido de determinar a restrição do 

veículo em nome da parte executada Ronaides Gomes da Silva (CPF: 

652.130.411-91), via sistema RENAJUD .

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246815 Nr: 4096-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 126 no sentido de determinar a restrição do 

veículo em nome da parte executada Josimar Morzelle (CPF: 

556.299.709-68) e Laura Cristina Caldeira Morzelle (CPF: 487.735.061-68), 

via sistema RENAJUD .

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61508 Nr: 1182-56.2005.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eros Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 168 no sentido de determinar a restrição do 

veículo em nome da parte executada Eros Barbosa Silva (CPF: 

329.493.911-68), via sistema RENAJUD .

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164097 Nr: 5825-13.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Freitas & Cia Ltda - Me, Wendell de 

Carvalho Freitas, João Marcos de Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Ivone 

Ferreira de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, movida pelas partes acima 

mencionadas.

 2. Às fls. 15/19 constam os Avisos de Recebimentos (AR) devolvidos de 

citação dos executados.

3. Após, o executado PABLO CARVALHO DE FREITAS propôs exceção 

de pré-executividade que foram rejeitados conforme decisão de fls. 44/50.

4. Em seguida, constam as consultas realizadas, via sistema BACENJUD e 

RENAJUD, restando parcialmente frutífera a de fl. 60.

 5. A parte exequente pugna à fl. 71 pela expedição de ofício à Receita 

Federal requisitando o dossiê integrado da mesma aos executados.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Frente ao exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 71, no sentido 

de realizar a consulta apenas em nome dos executados CARVALHO 

FREITAS & CIA LTDA – ME e PABLO CARVALHO DE FREITAS, uma vez 

que houve não a citação dos demais executados.

 8. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda dos executados já citados, 

CARVALHO FREITAS & CIA LTDA – ME (CNPJ 03.274.040/0001-10) e 

PABLO CARVALHO DE FREITAS (CPF 693.667.721-53), com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

9. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

10. Juntadas as respostas, INTIME-SE a Exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162699 Nr: 3984-80.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Augusto Morbeck da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Gomes Camargo, Priscila Simões de 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Tavares 

Júnior - OAB:GO 12.424-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 248/249 no sentido de determinar a restrição do 

veículo em nome das partes executadas Jonas Gomes Camargo (CPF: 

997.286.301-82) e Priscila Simões de Aguiar (CPF: 716.766.431-68), via 

sistema RENAJUD .

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.
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 3. Ainda, DETERNIMO o cumprimento do item “4” da decisão de fls. 241, 

procedendo-se a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes, 

devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do 

processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento 

voluntário, bem como da presente e, encaminhado ao CARTÓRIO de 

PROTESTO desta unidade judiciária pela parte requerente, visando à 

efetivação do protesto, nos termos do art. 782, §3º, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166295 Nr: 8708-30.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeth de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do art.71, 

do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03, conforme peticionado às 

fls.238/239.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235982 Nr: 13414-17.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaci Sousa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão da parte autora e, consequentemente, 

CONDENO a parte requerida VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE no 

pagamento de R$ 8.671,23 (Oito mil, seiscentos e setenta e um reais e 

vinte e três centavos), em cujo montante já está incluída a atualização 

monetária, devendo incidir juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação 

(Art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC a partir de 28 de setembro 

de 2016, data da última atualização feita pelo próprio autor.16.CONDENO o 

réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

FIXO em 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, CPC/2015.17.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243499 Nr: 1721-02.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. Vieram aos autos, manifestação da exequente informando o pagamento 

integral do débito alimentar pelo executado e, por consequência, requerer 

a extinção do feito uma vez que satisfeita a obrigação (fls. 90/90-verso).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 924, II do CPC/2015.

4. Sem custas, uma vez que concedido aos autos os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157652 Nr: 10084-85.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayara Souza Rodrigues Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO o 

bloqueio no valor de 25% (Vinte e cinco por cento) do total dos 

rendimentos percebidos pela executada. 11. OFICIE-SE ao Órgão 

empregador Prefeitura Municipal de General Carneiro para proceder, 

mensalmente, os descontos em folha de pagamento da Sra. Rayara Souza 

Rodrigues Balbino (CPF: 027.833.211-06) até o montante da dívida de 

R$21.845,83 (Vinte e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta 

e três centavos) em favor do autor da ação na conta informada às fls. 74, 

bem como até o montante de R$2.204,39 (Dois mil, duzentos e quatro reais 

e trinta e nove centavos) em favor do patrono na conta bancária de fls. 

74/75.12. INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 13. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282662 Nr: 8688-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardina Aleixo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:25344/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 10 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 12h00min, consignando as advertências legais, 

bem como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262816 Nr: 14743-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIATIVA PUBLICIDADE MARKETING E NEGOCIOS 

LTDA - ME, Marli Salete Parizotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Marcelo 

Francischelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e CONFIRMO a liminar já deferida 

(fls.30/31vº) para o fim determinar a liberação do acesso do impetrante 
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junto ao Sistema de Cadastro Econômico-SCEM para a emissão das notas 

fiscais.13.Após o prazo de recurso voluntário das partes, DETERMINO a 

remessa dos autos para reexame necessário da sentença, nos termos do 

art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.14.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 

12.016/2009.15.Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

16.Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240479 Nr: 16670-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para a cidade de 

Pontal do Araguaia/MT, visando o cumprimento do mandado de 

citação/intimação, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo acessar 

o site dotjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196519 Nr: 1465-30.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Engracia Vilela de Moraes, Aluizio Gabriel de 

Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANEIDE MARTINS DE 

FREITAS - OAB:8345/O, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706, 

Meire Correia de Santana da Costa Marques - OAB:MT 9.995

 16.Dessa forma, visando a formação de convicção para julgamento do 

feito, com fundamento no art. 370, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO, como diligência do juízo, que a requerida Matrinchã 

Transmissora de Energia, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos 

cópia integral dos processos de cód. 175827 (nº9665-94.2013.811.0004) 

e o de cód. 175828 (n°9666-79.2013.811.0004) no intuito de se aferir o 

valor da indenização, a quem se deu o recebimento desta, a participação 

no feito do espólio de Engracia, sem prejuízo do exame das preliminares 

aventadas nos autos.17.Cumprida a diligência, voltem-me conclusos para 

fins do art. 357, do CPC/2015.18.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274268 Nr: 3663-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rener Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. RECEBO a emenda a inicial quanto às notas promissórias.

2. Compulsando os autos verifico que o autor pleiteia pelo benefício da 

gratuidade de justiça. Aduz que se encontra insolvente e laborando em 

iminência de fechar as portas.

3. Ademais, reitera o pedido de gratuidade de justiça, entretanto, para que 

seja comprovado a hipossuficiência financeira de empresa é necessário 

documento notoriamente público.

4. Diante do exposto, devidamente intimado a comprovar a 

hipossuficiência, o impetrante não foi capaz de comprovar 

hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício da justiça gratuita.

5. Por conseguinte, FACULTO o parcelamento das despesas processuais, 

conforme disposição do art. 98, § 6º, do CPC e art.76, §2º, do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com redação dada pela 

Emenda Regimental nº25/2016- TP, sob pena de indeferimento da inicial.

6. Consigno que o autor deverá pagar o valor das custas e taxas iniciais 

do processo em 03 (três) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de 

cada mês.

 7. Assim, Remetam-se os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular o valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias de 

pagamento.

 8. Em seguida, intime-se, imediatamente, para quitar a primeira parcela. 

Caso o autor deixe de quitar a parcela referente às despesas 

processuais, o feito será extinto, com cancelamento da distribuição, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil.

9. Após, voltem-me conclusos.

10. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188198 Nr: 8834-12.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneida de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ØJULGO IMPROCEDENTE o pedido de adicional de 

insalubridade.26.Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por 

cento) pela autora e 50% (cinquenta por cento) pelo requerido, devendo o 

quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, 

CPC/2015. No que diz respeito à requerente, uma vez que beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (fl. 60), SUSPENDO a exigibilidade das 

referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) 

anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações da requerente.27.SEM CUSTAS em relação ao 

Município, conforme artigo 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da 

CNGC - Foro Judicial).28.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o 

valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 

496, §3º, III, CPC/2015).29.DEFIRO a tramitação prioritária do feito, nos 

termos do art.71, do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03.30.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 44988 Nr: 1208-88.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Beatriz Moeller, Harold Moeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 76/77 no sentido de determinar a consulta, via 

sistema RENAJUD.

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 35 de 558



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184753 Nr: 6097-36.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6097-36.2014.811.0004, Protocolo 184753, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160842 Nr: 1561-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemberg Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA DAMACENO DOS 

SANTOS - OAB:16744-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

1561-50.2012.811.0004, Protocolo 160842, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206390 Nr: 7384-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Limongi de Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, João Pedro de Deus Neto - OAB:135.506/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

7384-97.2015.811.0004, Protocolo 206390, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206384 Nr: 7378-90.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio de Veículos & Peças 

Ltda, Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto de Freitas Filho, Adalto 

Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

7378-90.2015.811.0004, Protocolo 206384, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229938 Nr: 9058-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir A. Betini - ME, Aldemir Alves Bettini, 

Alcione Teodoro de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 46v no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda das partes 

executadas, com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2979 Nr: 1157-58.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes, 

Goiásfértil - Goiás Fertilizantes S/A, Fertilizantes Fosfatos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Demasu Insumos Agrícolas Ltda, Nivaldo 

Palopoli, Ananias Pereira do Nascimento, Paulo Roberto Guimarães Lina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Luciano Oscar De Carvalho - OAB:246.320/SP, 

Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 1157-58.1996.811.0004, Protocolo 

2979, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158612 Nr: 11297-29.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edjarbas Divino Batista Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11297-29.2011.811.0004, Protocolo 158612, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85603 Nr: 8732-97.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. de Oliveira Comércio, Selencia Gomes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A, Juares Batista Machado - OAB:MT 20.185

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUARES BATISTA 

MACHADO, para devolução dos autos nº 8732-97.2008.811.0004, 

Protocolo 85603, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217240 Nr: 1171-41.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Ribeiro Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zarch Alumínio, Cleidson Marques de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 93 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos 

requeridos ZARCH ALUMÍNIO (CNPJ:13.200.028/0001-14) e CLEIDSON 

MARQUES DE ARAÚJO (CPF: 566.312.191-91)

 2. Com a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requer os meios cabíveis para fins de citação.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267970 Nr: 17985-94.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Rodoviários de Carga BM Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Souza Lima - 

OAB:13114-MT, GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB:19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 17985-94.2017.811.0004, Protocolo 

267970, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254992 Nr: 9598-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerido, via DJE, para que, 

no prazo de 5 dias, se manifeste acerca do pedido de desistência da ação 

feito pela requerente à fl. 349.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214825 Nr: 12358-80.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B M/S, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação/impugnação da 

executada de fls. 64/70 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar a exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida petição e documentos e requeira o que de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210093 Nr: 9613-30.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISdS, JGSdS, MdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

informação de fls. 68, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207353 Nr: 7954-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lazaro Borges de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 68, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282484 Nr: 8576-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mademiro Industrialização de Produtos da Floresta Ltda, 

Almiro Domingos Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de 

Mato Grosso, Sema - Secretária de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por entender ausente as hipóteses de cabimento, 

REJEITO os embargos declaratórios interpostos pelo embargante e 

mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Barra do 

Garças-MT, 19 de julho de 2018. Michell Lotfi Rocha da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166026 Nr: 8339-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL CHAGAS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091, Joice Luiz Tameiros - OAB:53698/BA

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 441/452, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254743 Nr: 9442-05.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdCF, GdCF, LhPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 54/55, prazo CINCO dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196197 Nr: 1274-82.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadiel Vicente da Conceição, G. M. J. Transportes Ltda, 

Geison Vicente da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino da Silva Filho, Heloisa Sales 

Rodrigues, Adalberto Teixeira da Silva, Gildenice Maria Balbino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly Lima Do Carmo - 

OAB:20.348, Agenor Rodrigues de Oliveira Neto - OAB:14184, Ana 

Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva 

Filho - OAB:16287/O - MT, RAISA SOUZA RONDON - OAB:OAB/17321

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Heloisa Sales Rodrigues, Cpf: 

70554978172, Rg: 17143918 ssp MT Filiação: Luiz Rodrigues Siqueira e 

Vilma Sales da Silva, data de nascimento: 22/03/1985, brasileiro(a), natural 

de Alto araguaia-MT, convivente, comerciante, Endereço: Rua das Rosa, 

1542 - Atualmente Enocntra-se Foragido, Bairro: Morada do Sol, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:DECISÃO

Processo nº : 1274-82.2015.811.0004 (Cód. 196197)

 Vistos, etc.

1. É cediço que a citação é pressuposto de existência e validade 

processo, notadamente por ser o ato formal pelo qual se convoca o réu ou 

o interessado a se integrar ao feito, de modo a cientificá-lo da ação e lhe 

oportunizado o exercício do direito de defesa. Com efeito, um dos 

princípios que rege a citação é o da pessoalidade, o qual apregoa que a 

mesma deve ser consumada sobre a pessoa em face de quem a ação foi 

proposta, salvo as hipóteses previstas no art. 242, §§§ 1°, 2° e 3°, do 

CPC. Nesse sentindo, em conformidade com o art. 256, do CPC, a citação 

por edital somente pode ser deferida quando demonstrado que 

desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto ou inacessível o lugar 

em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei (art. 256, I, II e 

III, do CPC).

 2. No caso em voga, a parte autora comprovou que engendrou os 

esforços necessários no sentindo de encontrar o atual endereço da parte 

requerida Heloisa Sales Rodrigues, contudo estéreis, calhando destacar 

que na presente data este magistrado acessou o sistema do Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Mato de Grosso e verificou que a última 

atualização de endereço da mencionada requerida foi no ano de 2008, eis 

porque necessário se faz a citação por edital desta.

3. Ante o exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 256, do CPC, 

DEFIRO o requerimento de citação por edital da parte requerida Heloisa 

Sales Rodrigues.

4. Proceda à citação ficta de Heloisa Sales Rodrigues – na forma 

preconizada pelo art. 246, IV, do CPC (por edital) – para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente contestação (art. 335, do CPC), sob pena de 

incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Determino que a secretaria 

concretize a citação em voga fazendo conter, no bojo do referido edital, o 

resumo dos fundamentos alegados pela parte autora e os pedidos 

formulados, atentando-se, ainda, para o que preconiza o art. 257 da 

norma processual civil.

5. Para fins do inciso III do art. 257 do CPC, fixo o prazo ali enfocado em 20 

(vinte) dias.

 6. Por fim, infere-se que os advogados que representavam os interesses 

do senhor Adalberto Teixeira da Silva renunciaram ao mandato outrora 

lhes concedido. Ocorre que a douta causídica Raisa Souza Rondon 

apenas e tão somente arguiu ter havido distrato de contrato de prestação 

de serviços profissionais, não havendo nos autos prova de tal ato. Assim 

sendo, nos termos do art. 112, do CPC, não reconheço o pedido de 

renúncia formulado pela advogada Raisa Souza Rondon, inserto às fls. 

221, de tal sorte que o processo ainda se encontra sob sua 

responsabilidade.

7. Intime-se.

8. Ultrapassado o prazo contido no item 5 desta decisão, faça conclusos.

9. Expeça-se o necessário.

10. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Barra do Garças/MT, 12 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197305 Nr: 2064-66.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. V. Nero Araújo, Fabia Vieira Nero Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): F. V. Nero Araújo, CNPJ: 

05069085000188, brasileiro(a), Endereço: Vila Veranópolis,n° 0, Bairro: 

Luz Para Todos, Centro, Cidade: Confresa-MT

Executados(as): Fabia Vieira Nero Araújo, Cpf: 82115168100, Rg: 

1.595.560-5 SSP MT Filiação: Ideal Nero e Joana Darc Nero, data de 

nascimento: 11/03/1974, brasileiro(a), natural de Ribeirãozinho-MT, 

convivente, Endereço: Vila Veranópolis,n° 0, Bairro: Luz Para Todos, 

Centro, Cidade: Confresa-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95735 Nr: 644-02.2010.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira de Freitas Neto e Cia Ltda, Antônio 

Pereira de Freitas Neto, Alzira Guilhermina de Freitas, José Roque da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Castilho Munhoz 

Vivan - OAB:MT 5.956

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos que foram desarquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239750 Nr: 16091-20.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Garrido Avaliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para manifestar-se acerca os cálculos 
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de fls. 36/37, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203709 Nr: 5904-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdAPC, AVdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC, MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO BATISTA DE MORAIS - 

OAB:8459/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Christina de Vilhena 

Assumpção - OAB:225.572OAB/SP, Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467, Ricardo Ruiz Garcia - OAB:209.785OAB/SP, Tania 

Morato Costa - OAB:3816-GO, Valeska Londe Morato Costa 

Rodrigues - OAB:21.363-GO

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para querendo, no prazo de QUINZE 

dias, impugnar a contestação de fls. 207/209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211334 Nr: 10287-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos. E ainda, para juntar aos autos, calculo atalizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181644 Nr: 3476-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leão Peres, Emirena Maria Oliveira Pereira, Idalina 

de Almeida Prado, Amania Souza Soares Campos, Luiziani Menezes 

Martins, Elza Galvão do Nascimento, Rosalia Cabral de Araujo Carvalho, 

Maria de Fátima Barbosa da Cunha, Marina Galvão do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260, Hyggor Virgilio Ferreira Costa - OAB:16673-E/MT, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207064 Nr: 7808-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME , Reinaldo 

Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268646 Nr: 48-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275730 Nr: 4564-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279704 Nr: 7040-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comércio & Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 

reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167384 Nr: 10185-88.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. da Cruz Silva Serviços de Sonorização e Eventos, 

Valdeni da Cruz Siva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Gerson 

Rosa de Moraes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 Certifico e dou fé que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal da parte autora, a fim de que compareçam à audiência designada 

às fls. 189 dos presentes autos, tendo em vista o que determina o art. 

334, § 3º, do NCPC.

Certifico ainda, que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das testemunhas arroladas às fls. 176, para comparecerem à 

audiência designada às fls. 189, em virtude do que determina o art. 455, 

do NCPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216539 Nr: 785-11.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clébio Leonidas de Souza Gás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 46943 Nr: 251-53.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filadélfia Comércio Atacadista - LTDA., Ozair 

Fernandes da Silva, Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento da avaliação dos 08 (oito) imóveis restantes, no valor de R$ 

144,00 (cento e quarenta e quatro) reais, devendo a guia ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187318 Nr: 8142-13.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deulice Martins Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Nogueira Borges, Wilma de Bessa 

Nogueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Voigt - OAB:16636-E, 

Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria 

Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280151 Nr: 7290-47.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Moreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$325,00 (trezentos e vinte e cinco) reais, para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280064 Nr: 7241-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232449 Nr: 10803-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237148 Nr: 14236-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Humberto Henrique 

Furtado Martins, Cláudio Aparecido de Oliveira, Ivone Martins da Silva, 

Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192570 Nr: 12076-76.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDG, BMDG, AGP, CSDGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897
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 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260184 Nr: 13053-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSV, ESV, MAM, ESV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTR, ITdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170905 Nr: 3430-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 239/258 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262906 Nr: 14813-47.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 47/69 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230711 Nr: 9552-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida acostada a fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189687 Nr: 10046-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Guimarães de Castro, José Valdivino da 

Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172993 Nr: 6144-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. Comercio e Distribuição de Cereais Ltda, 

Caio Patrik Guimarães, Rodrigo Teles de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76696/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência devolvida 

acostada a fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271268 Nr: 1790-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 58/90 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257873 Nr: 11368-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DE ARAÚJO - EPP, TALITA DIAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55844 Nr: 139-50.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezário de Lima Lula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:MT4.770-B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls. 136.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278378 Nr: 6277-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA ME, 

SALVADOR FERREIRA DA SILVA, José Geraldino Monteiro, Fagner Willian 

Alves da Silva, IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189165 Nr: 9621-41.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Vagner Pepías

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Chagas da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT 12.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271273 Nr: 1795-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 53/86 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271303 Nr: 1824-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177, PAULO 

HENRIQUE FREITAS MENEZES - OAB:24.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 54/92 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277660 Nr: 5860-60.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLVP, MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marizete Inacio de Faria - 

OAB:13240/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266489 Nr: 17072-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para se 

manifestar sobre a certidão e autos de Busca e Apreensão acostadas às 

fls. 81/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282939 Nr: 8846-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keccy Reiny de Olveira Freitas 

Lopes - OAB:MT 24.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Proceda-se a realização de Estudo Psicossocial na residência do 

requerido, pela psicóloga judicial, devendo a mesma apresentar relatório 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Determino que a parte requerida se abstenha de sair da cidade com o 

menor Davi Luiz Alves Costa, bem como o requerido permita que a 

requerente visite o menor.

Com o estudo nos autos, abra-se vista ao Representante do Ministério 

Público, após conclusos.

Defiro o benefício da justiça gratuita à requerente.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280654 Nr: 7564-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, 

Anderson Victor de Freitas da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jackson Vieira Gomes 

- OAB:20.239

 Decisão

Autos 280654

1. Relatório

Trata-se de denúncia em desfavor de Victor Hugo Nunes dos Santos 

Alencar Vieira e Anderson Victor de Freitas da Cruz, imputando-lhes a 

condutas que se amoldam aos tipos penais dos art. 157, §2°, inciso II, e 

§2°-A, inciso I (por 03 vezes), art. 180, caput, ambos do Código Penal, c/c 

art. 12 e art. 16, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei n° 10.826/03, em 

concurso material, e, art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, todos do 

Código Penal, respectivamente.

 Na mesma oportunidade, o Ministério Público deixa de oferecer denúncia 
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em desfavor de Antônio de Matos Oliveira, Bergson Santos de Oliveira 

Júnior, Raphael Queiroz de Souza Santos e Romário da Silva Ramos, 

requerendo ainda a revogação de suas respectivas prisões preventivas.

É o breve relato.

2. Fundamentação

a) Da revogação da prisão de Antônio de Matos Oliveira, Bergson Santos 

de Oliveira Júnior, Raphael Queiroz de Souza Santos e Romário da Silva 

Ramos.

Em atenção ao princípio do acusatório, acompanho o parecer ministerial e 

revogo as prisões dos autuados, utilizando os argumentos expostos como 

‘ratio decidendi’.

A propósito, a jurisprudência admite a fundamentação ‘per relationem’. 

Veja-se STF, AI 738982 AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, d.j. 29.05.12:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO 

MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 

LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE 

MOTIVAÇÃO. O julgamento monocrático de agravo de instrumento está 

expressamente previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já firmou o 

entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por 

remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição 

Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência 

de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os 

fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em 

fase anterior ao recebimento da denúncia. Agravo a que se nega 

provimento. (grifos nossos)

Ainda, STJ, EDcl no AgRg no Ag 1218725/RS, Rel. Min. Vasco Della 

Giustina, 6ª T., d.j. 15.05.12:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, nos termos do art. 535 do CPC, imperiosa é sua rejeição.

2. A desconstituição das conclusões do Tribunal de origem, que 

reconheceu a existência de coisa julgada na espécie, demanda o 

revolvimento probatório vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. "Revela-se legítima, e plenamente compatível com a exigência imposta 

pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a utilização, por 

magistrados, da técnica da motivação "per relationem", que se caracteriza 

pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras 

manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as 

produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades 

públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que 

justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes." (MS 

25936 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2007, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT 

VOL-02374-01 PP-00168)

4. É descabido o sobrestamento do recurso especial em decorrência do 

conhecimento da repercussão geral de matéria constitucional pelo STF, 

pois o artigo 328-A do Regimento Interno daquela Corte determina o 

sobrestamento, tão somente, do juízo de admissibilidade

dos Recursos Extraordinários e dos Agravos de Instrumento contra o

despacho denegatório a eles relacionados.

5. Embargos declaratórios rejeitados. (grifos nossos)

 Também:

 Ementa: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ANÁLISE DE ASPECTOS LIGADOS À 

DOSIMETRIA DA PENA. A técnica decisória conhecida por 

`fundamentação per relationem não acarreta ofensa ao art. 93, inc. IX, da 

Constituição Federal. Ademais, é amplamente aceita pela doutrina e pelos 

Tribunais Superiores. Rejeitada, assim, a preliminar de nulidade suscitada 

pelo demandante sob tal rubrica. A utilização da estreita via da revisão 

criminal com o intuito de redução de apenamento só é admitida nos estritos 

casos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Detectada a 

regularidade na aplicação da pena - especialmente na análise do art. 59 e 

do parágrafo único do art. 71, ambos do Código Penal -, inexiste 

justificativa para a revisão. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL 

JULGADA IMPROCEDENTE. (TJRS, Revisão Criminal Nº 70046505723, 

Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 24/08/2012 - (grifos nossos)

No mesmo sentido a doutrina,

 "Não há óbice a que se utilize de fundamentação per relationem, isto é, 

aquela que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente 

faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, 

mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por 

autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de 

direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Idêntica 

faculdade assiste aos órgãos colegiados dos Tribunais, por ocasião do 

julgamento de recursos. Note-se, porém, que a adoção dessa técnica de 

motivação exige que a manifestação a que é feita remissão contenha a 

fundamentação adequada à natureza da sentença ou do acórdão que a 

adotou como razão de decidir."

 Registra-se que os indiciados Romário da Silva Ramos e Bergson Santos 

de Oliveira Júnior deverão continuar presos por força de regressão em 

seus respectivos autos de execução penal, código 100099 e 243465 

respectivamente.

b) Dos denunciados Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira e 

Anderson Victor de Freitas da Cruz.

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

3. Dispositivos:

a) Revogo a prisão de Antônio de Matos Oliveira, Bergson Santos de 

Oliveira Júnior, Raphael Queiroz de Souza Santos e Romário da Silva 

Ramos;

b) Expeça-se alvará de soltura em favor dos indiciados, sendo que 

Romário da Silva e Bergson Santos de Oliveira Júnior deverão 

permanecerem presos pelos autos de cód. 100099 e cód. 243465, 

respectivamente;

c) Recebo a denúncia em relação aso denunciados Victor Hugo Nunes 

dos Santos Alencar Vieira e Anderson Victor de Freitas da Cruz;

d) Proceda-se a citação dos denunciados Victor Hugo Nunes dos Santos 

Alencar Vieira e Anderson Victor de Freitas da Cruz, para responderem à 

acusação por escrito, por intermédio de seus respectivos advogados, no 

prazo de 10 (dez) dias, informando-lhes que se não o fizer, ser-lhe-ão 

nomeado Defensor Público;

e) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 212763 Nr: 11099-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Feitosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO

Em atendimento à determinação de fl. 215, impulsiono estes autos para 
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que se proceda, via DJE, à intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) 

do(a) recuperando(a) para comparecer à Audiência de Justificação 

designada para o dia 27 de julho de 2018, às 16h30min (MT), na Sala de 

Audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 274506 Nr: 3780-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 274507 Nr: 3781-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 100.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 155011 Nr: 6745-21.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Robb Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Sentença

Autos nº 155011

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2º Vara da Comarca de 

Paranatinga -MT, instaurado contra o reeducando Michael Robb Oliveira, 

nascido em 04.06.1988, filho de Jacira Rocha Oliveira, ostentando a 

seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 72/72-v: Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, de 

reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixado o valor do dia 

multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; Crime: art. 33, caput, da Lei 

11.343/06; Regime: fechado; Data do fato: 21.11.2013; Prisão em: 

22.11.2013 e Soltura em: 19.07.2016; Prisão em: 17.04.2017 e Soltura em : 

23.02.2018; Recebimento da denúncia: 27.01.2014; Sentença: 28.03.2014; 

publicação da sentença: 28.03.2014; Data do julgamento da apelação 

defensiva: 27.08.2014; Trânsito em julgado para o MP: 07.04.2014; 

Trânsito em julgado para a defesa e réu: 13.10.2014;

À fl. 313, consta cálculo de liquidação da pena apontando o cumprimento 

integral da reprimenda imposta.

Instado a se manifestar em fl.313-v, o Ministério Público manifestou pela 

extinção da pena, pelo seu integral cumprimento.

2. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade do reeducando Michael Robb Oliveira, por 

ter cumprido integralmente a sua pena até o dia 04.04.2018, com espeque 

no art. 66, inciso II, da Lei nº. 7.210/84.

b) Intime-se.

c) Após, arquive-se.

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 18.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 159597 Nr: 12627-61.2011.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira Agostinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269695 Nr: 806-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Henrique Lisboa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 2011-37.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O, Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 Em 19.07.2018, às 16h00min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

flagrado. Realizada a custódia. Após, em áudio, o MM. Juiz decidiu, nos 

autos de cód. 53815: “1. Acolho Justificativa nos autos de cód.53815 2. 

Cabível comutação nos autos de cód.53815, uma vez que o reeducando 

cumpriu 1/3 (um terço) da pena, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea “b”, 

do Decreto nº 9.246/17, restando a pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) 

meses e 24 (vinte e quatro) dias, no regime semiaberto.3. Mantenho o 

reeducando no semiaberto, aplicando como sanção a alteração da data 

base para o dia 18.07.218. 4. Liquide-se a pena, realizando-se novo 

cálculo.” Nos autos de cód.282874, o MM Juiz decidiu, em áudio: “1. 

Concedo a liberdade provisória ao flagrado, mediante cautelar de 

comparecimento mensal neste juízo, no executivo de cód. 53815, e se 

apresentar na assistência social deste município”. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178039 Nr: 12325-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉA RODRIGUES, Cpf: 96792809187, 
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Rg: 2.000.982, Filiação: Maria Lucia Rodrigues, data de nascimento: 

07/09/1976, brasileiro(a), natural de Formosa do Oeste-PR, solteiro(a), 

comerciante, Telefone 66 9239-0273. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciada no art. 331 do Código Penal.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital a acusada Andréa 

Rodrigues, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 364 do 

CPP.b)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190954 Nr: 10998-47.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Francis Ataides, Cleuber José Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Maria Hercilina Vieira Lima Sousa - 

OAB:GO 18.123-O, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 1. Dispositivo

a) Condeno o denunciado Murilo Francis Ataides pelo crime previsto no 

art. 155, caput, e §4, I, CP, c/c art. 71, CP, fixando-lhe a pena de 2 (dois) 

anos 4(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão, substituída 

por duas restritivas de direito a ser fixada pelo juízo da execução;

 b) Condeno o denunciado Cleuber José Oliveira pelo crime previsto no 

art.180, caput, e §1°, CP, c/c art.71, CP, fixando-lhe a pena de 3(três) 

anos, 7 (sete) meses e 6(seis) dias de reclusão, substituída por duas 

restritivas de direito a ser fixada pelo juízo da execução;

c) Condeno ambos os denunciados em 30(trinta) dias multa;

d) Outorgo o direito de recorrer em liberdade;

e) Condeno os denunciados ao pagamento de custas processuais;

f) Na intimação da sentença, cumpra-se o art. 1.421, CNGC/TJMT;

g) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o 

trânsito em julgado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199888 Nr: 3681-61.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Maciel Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEY MACIEL RIBEIRO, Cpf: 

00531680118, Rg: 760.938, Filiação: Maria de Jesus Ribeiro e José Maciel 

Ribeiro, data de nascimento: 08/12/1976, brasileiro(a), natural de Formoso 

do Araguaia-TO, convivente, serviços gerais, Telefone 9 9253-8065. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

condenar Sidney Maciel Ribeiro como incurso no artigo 155, caput, do 

Código Penal.4. Dosimetria.Passo, consequentemente, a dosar a pena.4.1. 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a 

conduta do réu comum à espécie. O réu demonstrou ter personalidade 

voltada para o crime, ante a existência de outros procedimentos criminais 

instaurados contra si neste juízo. Os motivos do crime e circunstâncias do 

fato são próprios do delito. As consequências extrapenais não foram 

graves. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

considerando que as circunstâncias judiciais avaliadas, fixo a pena base 

em 01(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, fixado o valor do 

dia-multa a ordem de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

4.2. Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes de pena.4.3. Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena a serem 

consideradas. 5. Pena Definitiva.TORNO DEFINITIVA a pena em 01 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia multa a ordem 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6. Deliberações 

FinaisO regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, cabendo ao 

Juízo da execução proceder às devidas unificações.Considerando que o 

crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que a 

pena não é superior a quatro anos, substituo a pena privativa de liberdade 

aplicada por 01(uma) pena restritiva de direitos, em consonância com o 

artigo 44, §2°, do Código Penal, as quais serão definidas pelo r. Juízo das 

Execuções Penais.Condeno o réu ao pagamento de custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à 

execução e o arquivamento com as baixas e anotações de 

costume.P.R.I.C.Barra do Garças-MT, 26 de maio de 2017.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211295 Nr: 10249-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO PEREIRA DE MOURA, 

Filiação: Maria Eneide Pereira de Moura e Geraldo Domingos de Moura, 

data de nascimento: 01/09/1984, brasileiro(a), natural de Campinápolis-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital o acusado Reginaldo 

Pereira de Moura, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 364 do 

CPP.b)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222444 Nr: 4331-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO PEREIRA DA SILVA, Rg: 

1606596-4, Filiação: Natalina Pereira da Silva, data de nascimento: 

03/06/1977, brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, 

solteiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 14 caput, da Lei nº 10.826/03.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital o acusado Roberto Pereira 

da Silva, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 364 do 

CPP.b)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245346 Nr: 3075-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Sirqueira de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO SIRQUEIRA DE MIRANDA, Cpf: 

71482695120, Rg: 4936796, Filiação: Eloisa Helena de Carvalho Miranda e 

José Carlos Miranda, data de nascimento: 03/03/1982, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, solteiro(a), servente de pedreiro/gari. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado art. 155, §4º, II, do Código Penal.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital o acusado Luciano 

Sirqueira de Miranda, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 364 

do CPP.b)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250071 Nr: 6234-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Terezinha Pereira dos Santos e Roberto dos Santos, data de 

nascimento: 03/02/1978, brasileiro(a), natural de Brasília-DF, casado(a), 

serviços gerais, Telefone 9217-1758 (rubens). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, e 

no art. 155, §4º, I e IV, do CP.

Despacho: 1.Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra 

Wellington Pereira dos Santos, imputando-lhe conduta que se amolda ao 

tipo penal do art. 155, § 4º, incisos I e IV, e art. 244-B, do ECA, na forma 

do art. 69, do CP.2.Recebida a exordial e expedido o respectivo mandado 

de citação para tanto para o endereço do acusado constante de seu 

interrogatório em fase policial e mencionado na denúncia, quanto em outro 

endereço, sendo que, em ambos, o cumprimento do referido ato de 

comunicação processual restou frustrado (fls. 39 e 43).3.Diante disso, o 

Ministério Público postulou a realização da citação pela via editalícia.4.Ante 

o exaurimento dos meiosde realização da citação pessoal do acusado, 

acolho o pleito ministerial de fl. 44, e determino a expedição de edital de 

citação.5.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252048 Nr: 7713-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Junio Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE JUNIO BASTOS, Cpf: 

03401541102, Rg: 5409293, Filiação: Maura da Conceição Bastos e 

Rodolfo Perpetuo Massone, data de nascimento: 09/11/1989, brasileiro(a), 

natural de Inhumas-GO. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital o acusado André Júnio 

Bastos, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 364 do 

CPP.b)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252536 Nr: 8008-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Valverde de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO VALVERDE DE MOURA, Cpf: 

02038570116, Rg: 2120857-3, Filiação: Porfirio Souza de Moura e de Nilda 
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Valverde de Moura, data de nascimento: 29/10/1986, brasileiro(a), natural 

de Jaborandi-BA, convivente, pedreiro, Telefone 99283-7892/992102172. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 306, caput, do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital o acusado Leonardo 

Valverde de Moura, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 364 do 

CPP.b)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259030 Nr: 12183-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yura Brayn Lagasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): YURA BRAYN LAGASSE, Cpf: 

03443707122, Rg: 16567315, Filiação: Celi Lagasse e Celcio Waldir 

Lagasse, data de nascimento: 13/06/1989, brasileiro(a), natural de Nova 

Xavntina-MT, solteiro(a), empresário, Telefone 98405-7971/9935-8972. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciada no art. 306, caput (com a alteração dada 

pela Lei 12.760/12), do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital o acusado Yura Brayan 

Lagasse, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 364 do 

CPP.b)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de julho de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259314 Nr: 12417-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 18.07.2018, às 16h16min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado João Bento Júnior (OAB/MT 10.863). 

Presente o flagrado. Realizada a custódia. Após, em áudio, o MM. Juiz 

decidiu: “1.Tratando-se de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 

Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, comunique-se o devido 

cumprimento à Comarca subscritora, para que tome as providências 

cabíveis. 2. Suspendo o trâmite e a execução da pena do executivo 

259314 enquanto perdurar a prisão do reeducando, pelos autos de código 

515724/ 7° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 94544 Nr: 8273-61.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elissandrio de Paula e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 1.Análise para fins de Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-AUX/CGJ.

2.Progressão de regime prevista para 18.06.2024.

3.Incabível aplicação de indulto e comutação, em inteligência a ADI 5.874.

4.Cumpra-se item '4', da decisão de fl. 803.

5.Aguarde-se o regular cumprimento de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 101977 Nr: 6980-22.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Charles Rocha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Análise para fins de Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-AUX/CGJ.

2.Progressão de regime prevista para 20.12.2018.

3.Incabível a aplicação de indulto ou comutação, nos termos da ADI 5.874. 

Ademais, verifico decisão de regressão em fl. 781, o que, nos termos do 

art. 4°, inciso I, do Decreto n° 9.246, trata-se de óbice para a concessão 

de tal instituto.

4.Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167259 Nr: 10008-27.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Ferreira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Análise para fins de Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-AUX/CGJ.

2.Possível progressão de regime em 24.06.2020.

3.Incabível aplicação de indulto ou comutação, em inteligência a ADI 5.874.

4.Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216347 Nr: 662-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX MARQUES DOS SANTOS, Cpf: 

04230029101, Rg: 2.031.826-0, Filiação: Eliene Barboza dos Santos e 

Evair Marques de Rezende, data de nascimento: 06/08/1991, brasileiro(a), 

natural de Ribeirão Cascalheira-MT, solteiro(a), lombador, Telefone 65 

9922-6001. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado está incurso na figura típica capitulada no 

art. 155, caput, do código Penal

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 20 de julho de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235403 Nr: 13017-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pavão Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL PAVÃO NUNES, Cpf: 

88503399253, Rg: 5249528, Filiação: Domingas Pavão Nunes e José 

Raimundo Nunes, data de nascimento: 13/01/1985, brasileiro(a), natural de 

Turiaçu Ou Santa Helena-MA, solteiro(a), moleiro-trabalha c/lona de 

freio/pedreir. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado está incurso na figuram típica capitulada no 

art. 180, caput, do código Penal

Despacho: Vistos, etc.Defiro o pedido ministerial retro.Cite-se o acusado, 

por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Saem os presentes intimados.Cumpra-se.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Lizandra Lima, estagiária de direito, nomeada ad hoc, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 20 de julho de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 28160 Nr: 5467-24.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Daphnis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iverson Obroslak, Daltro Augusto Carvalho 

Roderjan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edigardo Maranhão Soares - 

OAB:11930/PR, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 Impulsiono estes autos para intimar o assistente de acusação, Daphnis 

Oliveira, OAB/Mt nº 1004, para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto por Iverson Obroslak, no prazo de 08 (oito) dias.

Intimo também o advogado do acusado Iverson Obroslak para que junte 

aos autos instrumento de procução, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267592 Nr: 17742-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Rogério dos Santos, no que se refere ao delito tipificado no artigo 129, 

§9º, (em relação as vítimas Raíssa e Lauana), art. 147, caput, ambos do 

Código Penal, (todas as vítimas), e da contravenção penal descrita no art. 

21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, (em relação a vítima Rosileia), na forma do 

art. 69 do mesmo códex, c/c art. 5º, inc. II e art. 7º, inc. I e II, da Lei nº 

11.340/2006.

 O réu Rogério dos Santos apresentou resposta escrita á acusação, 

alegando ausência de justa causa à persecução criminal.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Em oportunidade de apresentação de defesa do acusado alegou-se que 

não se encontravam presentes os subsídios suficientes que comprovem 

ter o acusado praticado o delito. Requerendo desta forma a absolvição 

nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

 Todavia, não fora arguido pela defesa do réu nenhum dos requisitos 

presentes no artigo 397 do CPP.

 Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

 I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

 IV - extinta a punibilidade do agente.

 Outrossim, este juízo em oportunidade do recebimento da denúncia 

verificou a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva sendo 

inexistente no presente caso a audiência de justa causa nos termos do 

art. 395, III, do CPP.

 Entendo desta forma que as provas carreadas aos autos sustentam a 

denúncia, bem como impedem a absolvição, ao menos nessa fase 

processual, pois não constato nenhuma das hipóteses do artigo 397 do 

Código de Processo Penal.

 A apreciação da amplitude do arcabouço probatório, especialmente das 

provas até então coletada, não pode servir, ab initio, para que haja um 

reconhecimento prematuro da inexistência de indícios de autoria e 

materialidade e, por consequência, privar o Ministério Público de atos 

probatórios posteriores.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência em lecionar que somente 

poderá ser obstada a ação penal quando ausentes indícios de autoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. –(...) conforme 

orienta a jurisprudência e a doutrina, somente pode ser obstada a 

persecução penal quando há flagrante constrangimento ilegal, 

evidenciado-se, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 

fático-probatório, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos 

indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, 

a presença de alguma excludente de punibilidade, o que, contudo, não se 

vislumbra no caso em apreço. - Dos elementos trazidos nos autos, não se 

constata a existência das hipóteses que autorizam ao trancamento 
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prematuro da persecução, sendo que entender de maneira diversa 

demandaria uma profunda análise de provas, o que é inviável na via 

estreita do writ. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC 

243770 / MT, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2013)

“HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADA COMO INCURSA NAS 

PENAS DO ART. 171, CAPUT, C/C O ART. 71, AMBOS DO CP - 

PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES 

DA AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 

O trancamento da ação penal por falta de justa causa constitui medida de 

caráter excepcional, só mostrando-se cabível na via estreita do writ 

quando se comprove primus ictus oculi, de modo inequívoco, a atipicidade 

da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a 

ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, 

circunstâncias não demonstradas na hipótese em exame”. (HC, 

33681/2006, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data do Julgamento 05/06/2006, Data da publicação no DJE 

19/06/2006).

Os elementos probatórios é razoável sobre a existência do crime e da 

autoria que se mostram visíveis e induvidosas, em face da prova 

pré-constituída.

Isto posto, indefiro o pedido de absolvição sumária requerida pela defesa.

 Em prosseguimento, superada a preliminar arguida pela defesa e não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designo o dia 19/10/2018 às 14:30 horas (horário/MT), para a audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor (a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido (a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

Havendo testemunhas residentes em comarcas diversas, depreque-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 28160 Nr: 5467-24.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Daphnis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iverson Obroslak, Daltro Augusto Carvalho 

Roderjan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edigardo Maranhão Soares - 

OAB:11930/PR, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 Código 28160

S E N T E N Ç A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

move em face de IVERSON OBROSLAK e DALTRO AUGUSTO 

CARVALHO RODERJAN dando o primeiro como incurso nos delitos 

previstos nos arts. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, enquanto o 

segundo no delito previsto no artigo 297, caput, do Código Penal.

 Aduz que em meados do ano de 2000, no município de Araguaiana – MT, 

termo desta comarca, teriam os acusados levado a efeito a falsificação de 

um documento público, consistente em uma escritura de compra e venda 

de uma porção de terras inseridas na Fazenda Santa Rosa localizada no 

município de Diamantino – MT pertencentes a Rodejan & Cia. Ltda, cujos 

sócios eram Daltro Guimarães Roderjan e Dulce Maria Barbosa, pai e 

madrasta de Daltro Augusto Carvalho Roderjan.

Narra a denúncia ainda, que o acusado Iverson de posse do referido 

documento protocolizou na ação de inventário nº 461/99, pertencente ao 

espólio de Daltro Guimarães Roderjan em trâmite perante a 17ª Vara Cível 

da Comarca de Curitiba – PR, pedido de habilitação no processo de 

arrolamento visando a obter decisão judicial que lhe adjudicasse o referido 

imóvel.

 Todavia, sem conseguir decisão judicial em seu favor na ação de 

habilitação supra, o acusado Iverson propôs, em 02 de agosto de 2001, 

uma ação de obrigação de fazer perante a Justiça Paranaense e teria 

apresentado nova cópia autenticada da falsa escritura, oportunidade em 

que lhe foi concedido a título de tutela antecipada o direito a obtenção de 

toda a documentação demonstrativa da quitação de débitos fiscais e 

previdenciários necessária para que fosse levado a efeito o registro 

imobiliário do bem (fls. 2/4).

 A denúncia foi recebida em 30 de outubro de 2007 (fl. 520).

Em seguida, tentou-se a citação pessoal dos acusados, todavia, os 

mesmo não foram encontrados, razão pela qual, determinaram-se suas 

citações por edital (fl. 1153).

Decorrido o prazo da citação supra (fl. 1157), sem que os acusados 

apresentassem defesa, o feito foi suspenso e decretadas suas prisões 

preventivas (fl. 1158).

Posteriormente foi comunicada a prisão do acusado Daltro Augusto 

Carvalho Roderjan (fl. 1168), tendo o mesmo ingressado com pedido de 

revogação de sua prisão (fls. 1169/1174), que foi deferido (fl. 1181).

Após, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 1244 e 1297) 

e as preliminares suscitas por elas foram rejeitadas (fls. 1291/1292).

O advogado Daphnis Oliveira se habilitou como assistente de acusação, 

na condição de representante da empresa Roderjan & Cia Ltda (fls. 

1283/1284).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, uma testemunha 

comum e três arroladas pela defesa de Daltro Augusto, bem como 

procedido os interrogatórios dos réus (fls.1256, 1359, 1413, 1455, 1567, 

1568, 1620 e 1731).

Em suas alegações finais, a acusação pugnou pela procedência da 

denúncia em relação ao réu Iverson Obroslak e pela absolvição do réu 

Daltro Augusto Carvalho Roderjan (fls. 1735/1748).

O assistente de acusação requereu a procedência da denúncia em 

relação aos dois acusados (fls. 1751/1755).

A defesa do réu Daltro Augusto Carvalho Roderjan, por sua vez, requereu 

a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva. 

Subsidiariamente, requereu a extinção da punibilidade pela aplicação da 

prescrição retroativa (fls. 1759/1771) e a defesa de Iverson Obroslak 

também requereu sua absolvição com fulcro no artigo 155, caput c/c art. 

386, inciso VII do CPP (fls. 1799 e 1803).

 É o relato. Decido.

Cuida-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de 

IVERSON OBROSLAK e DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN 

dando o primeiro como incurso nos delitos previstos nos arts. 304 c/c art. 

297, ambos do Código Penal, enquanto o segundo no delito previsto no 

artigo 297, caput, do Código Penal.

DO ACUSADO IVERSON OBROSLAK (art. 304 c/c art. 297, ambos do 

Código Penal).

A materialidade encontra-se nos documentos de fls. 8/20, laudos de 

exame pericial documentoscópicos de fls. 115/130 e 336/367, bem como 

documento de fl. 409 (extrato de andamento processual comprovando que 

Iverson se habilitou na ação de inventario do espólio de Daltro Guimarães 

Roderjan).

De igual forma, a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos 

prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

A vítima Dulce Maria Barbosa Roderjan narrou que o documento é falso, 

vez que seu falecido não efetuou a venda da fazenda. Disse que ficou 

sabendo que a fazenda havia sido vendida da seguinte forma:

“Meu esposo morreu em 13.04.1999 e em 2000 e 2001 fui procurada por 

um amigo que tem uma madeireira na Brasnorte e em Curitiba; ele me 

telefonou e ele me disse: procuraram um amigo meu e ofereceram a 

fazenda Cravari para ele e ai eu perguntei o nome desse amigo; ele disse 

que é Nilson Diel e em seguida falei com essa pessoa e pedi para ele 

demonstrar interesse em comprar essa fazenda a fim de conseguir algum 

documento; em seguida, uns dois dias depois eles me telefonaram e disse 

conseguimos vender e ele me passou a escritura pelo Fax e me dirgi ao 

escritório desse Nilson Diel em Curitiba e peguei esse documento e entrei 

em contato com Dr Dafini que é advogado nosso e pedi que ele se 
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dirigisse até esse cartório de Araguaiana e que ele conseguisse um xerox 

do que teria no Livro 08 à fl. 118; em seguida o Dr Dafini me telefona e 

disse que havia conseguido uma certidão; e a fazenda Cravari não era a 

que estava na escritura; e ai eu pedi para o Dr Dafini se dirigir até a o 

Registro de Imoveis e pegar a matricula para ver se esse terreno estava 

averbado regularmente no Registro de Imóveis; em seguida esse Iverson 

se manifesta no inventario do meu marido querendo uma habilitação; eu 

casei com o Daltro em 1983 e nunca tive conhecimento dessa negociação 

e na data que foi feita essa venda meu marido estava em Iguatemi – MS; 

eu entreguei no processo o imposto de renda do Daltro original do ano de 

1986 onde a Fazenda Cravari, ou seja, um ano após a “suposta venda”; 

só fiquei sabendo desta suposta venda depois da morte do meu marido; o 

Celio que esta na área desde 2002 adquiriu a área do Obroslaki; entrei 

com inúmeras reintegração de posse; já sofrei tentativa de homicídio em 

2002; a fazenda fica em Brasnorte; aqui em Barra do Garças foi feita a 

escritura (fl. 21); esse imóvel pertence a empresa e não ao particular; a 

assinatura constante à fl. 25 não é do meu marido; a falsificação é bem 

grosseira; eu contratei o perito e ele conclui; que a assinatura não partiu 

do meu marido; posteriormente o Daltro Augusto colocou uma pericia feita 

por esse mesmo Clauss dizendo que a assinatura não partiu do punho 

dele; de Daltro Augusto; só que foi usada o RG dele que tinha sido 

expedida em 1985 e em 85 ele tinha letra de menino; a declaração do 

imposto de renda que eu juntei do Daltro de 1986 é de pessoa física 

porque consta que ele tinha gado dentro da fazenda Cravari;” (CD – fl. 

1457).

 A testemunha Cristiane Vicuna Marques Primo disse que a Maria 

Encarnação era sua genitora e é Tabeliã substituta desde 1998, que não 

se lembra dos envolvidos, mas que sabe que tem uma escritura de um 

imóvel com os nomes dessas pessoas em seu cartório. Disse que se 

lembra do Dr. Dafini quando foi até o cartório e que certificou a existência 

da transação. Afirmou que as assinaturas constantes às fls. 36/37 dos 

autos é de sua genitora e que na época dos fatos disse na delegacia de 

policia que existia outra escritura no livro e página onde deveria estar a 

escritura envolvendo a empresa Roderjan e o acusado Iverson (CD – fl. 

1457).

A testemunha Nasi Soni disse que trabalhou na empresa Roderjan e que 

após o falecimento do esposo de Dulce ficou sabendo que a fazenda 

Cravari havia sido vendida por uma pessoa por nome de Iverson, mas que 

a escritura foi falsificada por Daltro Augusto. Disse ainda, que foi 

realizada pericia na escritura e que ficou concluído que a assinatura não 

era do Sr. Daltro, que em Curitiba foi ajuizada uma ação anulatória e que 

Iverson se habilitou no processo de inventario como proprietário da 

Fazenda Cravari (CD – fl. 1360).

Manoel Messa aduziu que fez a pericia no nome de Daltro Augusto mas 

que não se recorda de nada acerca dos fatos e que ratifica o que foi 

aposto no laudo (CD – fl. 1414).

A testemunha Clauss Guenter confirmou em juízo que foi contratado por 

Dulce para realizar a pericia na referida escritura de compra e venda, 

oportunidade em que concluiu que a assinatura de Daltro Roderjan aposta 

era falsa. Afirmou também, que realizou nova pericia a pedido de Daltro 

Augusto, onde constatou que a assinatura falsa não partiu de seu punho. 

Ressaltou que foi realizada pericia pelo Instituto de Identificação de Barra 

do Garças onde restou evidenciado que não teria a menor possibilidade de 

a assinatura ter partido do punho de Daltro Augusto (CD – fl. 1571).

Ouvido em Juízo, o réu negou o cometimento dos crimes que lhes são 

imputados, conforme se infere por meio do registro audiovisual constante 

à fl. 1731.

Pois bem, analisando as provas colhidas, verifica-se que autoria delitiva 

imputada ao acusado se mostra inconteste, eis que estas se encontram 

em perfeita harmonia com a conclusão das provas periciais realizadas, 

bem como com o quanto declarado pela a vitima e testemunhas (fls. 

142/159 e 336/359).

 Ademais, a defesa não conseguiu produzir qualquer prova apta a elidir a 

responsabilidade do réu, impondo-se assim, a sua condenação.

Assim, amplamente demonstrado que em meados do ano de 2000, no 

município de Araguaiana – MT, termo desta comarca, o denunciado 

Iverson Obroslak falsificou e usou uma escritura de compra e venda de 

uma porção de terras inseridas na Fazenda Santa Rosa localizada no 

município de Diamantino – MT pertencentes a Rodejan & Cia. Ltda, cujos 

sócios eram Daltro Guimarães Roderjan e Dulce Maria Barbosa.

DO ACUSADO DALTRO AUGUSTO

Embora a comprovação da materialidade esteja assentada nos autos 

conforme exposto acima, não há provas suficientes e seguras capazes 

de sustentar a autoria da prática delitiva pelo réu quanto ao delito previsto 

no artigo 297 do CP.

Ouvido em Juízo, o reú negou que tenha falsificado a assinatura de seu 

pai na escritura pública de compra em venda objeto da presente ação, 

conforme consta no CD de fl. 1621.

Além do mais, as divergências encontradas nos laudos realizados durante 

a instrução processual aliada as demais provas produzidas deixam dúvida 

se realmente o acusado falsificou a assinatura de seu pai.

Assim, não havendo nos autos prova cabal do cometimento do crime 

capitulado na denúncia por parte do réu, imperiosa se faz a aplicação do 

princípio do favor rei, sobre o qual Fernando da Costa Tourinho Filho 

leciona em sua obra Processo Penal, Vol. 1, 22ª edição, p. 74:

Como bem diz Bettiol, numa determinada ótica, o princípio do favor rei é o 

princípio base de toda a legislação processual penal de um Estado, 

inspirado na sua vida política e no seu ordenamento jurídico por um critério 

superior de liberdade. (...) No conflito entre o jus puniendi do Estado, por 

um lado, e o jus libertatis do acusado, por outro lado, a balança deve 

inclinar-se a favor deste último se se quiser assistir ao triunfo da liberdade 

(cf. Instituições, cit., p. 295).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, absolvendo 

DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN da acusação do cometimento 

do delito capitulado no art. 297 do Código Penal, que lhe foi imputado, nos 

termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal e condenando o 

acusado IVERSON OBROSLAK, como incurso nas penas do art. 304 c/c 

art. 297, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

 A pena prevista para este crime é de 2 a 6 anos de reclusão e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 

anos de reclusão, pena esta que torno definitiva ante outras 

circunstancias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do 

art. 33, § 2º, c do Código Penal.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Desde já, embora o art. 110 do Código Penal determine que a prescrição 

retroativa deva ser analisada depois de transitada em julgado a sentença 

penal condenatória, por questão de economia e celeridade processual, 

desde já passo a analisá-la.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, prescrição retroativa é a prescrição 

da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da 

apelação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à 

própria sentença (Código Penal Comentado, 4ª ed., RT, p. 383).

Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi condenado a 2 anos de 

reclusão, a qual prescreve em 4 anos, em conformidade com o art. 110 

c/c art. 109, V do CP.

Assim, como entre o recebimento da denúncia (30.10.2007 – fl. 520) até a 

presente data, transcorreram mais de 4 anos, necessário se faz o 

reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição retroativa da 

pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade de IVERSON 

OBROSLAK quanto ao delito encartado nos arts. 304 c/c o artigo 297, 

ambos do Código Penal, nos termos dos arts. 110, 109, V e 107, IV do 

Código Penal.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Barra do Garças, 6 de maio de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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Genuir Duques Ramos (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - MT0018772A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 12/09/2018 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010700-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PANTA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FAUAZI SOUSA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMIR CANDIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

1. A ação monitória possui rito específico, regido pelo artigo 700 e 

seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é incompatível com a liturgia 

do Juizado Especial, de tal sorte que o intento da parte autora não é digno 

de albergamento nesta justiça especializada. 2. Frente ao exposto, 

INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, II, da 

Lei 9.099/95, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura 

da demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite 

na via ora eleita. 3. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R. I. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WOSTTER NEVES RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 134,24, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 134,24 , sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO SOUSA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A,para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 11/09/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - 

MT0020393Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 03/09/2018 Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 239613 Nr: 15977-81.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 intimação do advogado Reinaldo Leite de Oliveira , da audiência preliminar 

para que concretize-se em 29/08/2018, precisamente às 13h30min/MT no 

Tribunal do Júri. EU, BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT, TÈNICA 

JUDICIÁRIA QUE ASSINA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 264702 Nr: 15985-24.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley - OAB:

 DESPACHO

Processo nº: 15985-24.2017.811.0004 Código: 264702

Vistos, etc.

1. DEFIRO a cota ministerial de fls. 47.

2. Desse modo, INTIME-SE a autora do fato Diana Maria Alcântara Barbosa 

para dar início ao cumprimento da transação penal (fls. 44), consistente na 

prestação pecuniária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

parcelados em 03 (três) vezes, com prazo de 15 dias, sob pena de 

revogação do benefício e prosseguimento do feito.

3. Decorrido prazo assinalado, certifique-se se houve cumprimento ou não 

da obrigação, abrindo-se, posteriormente, vista dos autos ao MP.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 26 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 253064 Nr: 8408-92.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bento Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 DESPACHO

Processo nº: 8408-92.2017.811.0004 Código: 253064

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor do fato João Bento Júnior, para dar início ao 

cumprimento da transação penal proposta (fls. 23/24), consistente na 

prestação pecuniária, com prazo de 15 dias, sob pena de revogação do 

benefício e prosseguimento do feito.

2. Decorrido prazo assinalado, certifique-se se houve cumprimento ou não 

da obrigação, abrindo-se, posteriormente, vista dos autos ao MP.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 231180 Nr: 9890-12.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiago Alves Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar Simões de Faria 

- OAB:21760/MT

 9.Ex positis, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Hiago Alves Resende, em 

relação ao crime de desobediência, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 

109, VI c/c art. 115 ambos do Código Penal.10.Intime-se o Ministério 

P ú b l i c o . 1 1 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.12.Registre-se.13.Intime-se.14.Cumpra-se.15.Publique-se.Barr

a do Garças-MT, 12 de junho de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 23927 Nr: 169-84.2003.811.0006

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMA, HA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDAO - 

OAB:NAOINF, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado KLEBER DE SOUZA SILVA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 48123 Nr: 5345-73.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEVES RODRIGUES DE SOUSA, SÍLVIA HELENA 

DE CARVALHO, DIVINA MARIA DE CARVALHO, SONIA MARIA DE 

CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMEDES DE CARVALHO, ONDINA 

CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado FÁBIO 

MAGALHÃES DE OLIVEIRA para que devolva os autos no prazo de 24 

(vinte quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO (AUTOR)

MARCELO DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO)

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 16 de agosto 2018, às 15:00 horas, que se realizará 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000940-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo 

Civil INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para recolher a diligência para o oficial de justiça, no prazo de 

10 (dez) dias. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000616-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BRAZ NOBREGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Otacilio Gonçalves do Nascimento (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para querendo 

apresentar impugnação a contestação de id: 13368099, no prazo de 15 

(quinze) dias. Eliana de Fatima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002734-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136946 Nr: 6193-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173.477 OAB/SP

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora fora 

devidamente intimada para manifestar acerca do cumprimento de sentença 

de saldo remanescente, bem como para cumprimento da obrigação de 

fazer imposta (fl. 128), contudo, quedou-se inerte (fl. 133).

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fls. 134/137, a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, comprovar a regularização dos 

descontos do financiamento da parte autora, observando o valor máximo 

para descontos em R$ 1.325,00, como já determinado à fl. 106.

6 – Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito.

7 – CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141877 Nr: 11638-49.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TM, TDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, IV do CPC, INTIMO a parte Requerente, por meio 

de seu advogado, para manifestação, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169259 Nr: 5632-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SCHIMIDT, DANIEL AZEVEDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez)dias se manifestar nos autos e requerer o que ender de 

direito, haja vista que a parte requerida Girlena Vitória da Silva, 

devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142105 Nr: 11884-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCY DA SILVA CARLINO, MARCOS 

ANTONIO GARCIA DE FREITAS, ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do art. 152, IV do CPC, INTIMO a parte Requerida, por meio de 

seu advogado, para manifestação acerca do bloqueio judicial efetuado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194795 Nr: 398-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, IV do CPC, INTIMO a parte Requerente por meio de 

seu advogado, para manifestação, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002464-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI RIBEIRO RONDON (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002464-23.2016.8.11.0006. AUTOR: 

DORACI RIBEIRO RONDON RÉU: UDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA Trata-se de 

ação de usucapião urbano ajuizada por DORACI RIBEIRO RONDON em 

face de UDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, todos qualificados no encarte 

processual. Alega a autora ser legítima possuidora do lote urbano 

denominado Rua Elcio Alves dos Santos, s/nº, Bairro Junco, e Cáceres, 

registrado no Cartório do 3º Ofício de Cáceres/MT sob a matrícula n. 

R.493, encontrando-se na posse de forma mansa, pacífica e sucessiva 

desde o ano de 1996, conforme contrato de compra e venda anexado ao 

processo. Afirma a presença dos requisitos legais, motivo pelo qual 

requereu a procedência da pretensão, de modo a reconhecer a 

propriedade do aludido bem. Com a exordial vieram documentos. A inicial 

foi recebida em 23.11.2016 (id. 4169981). Os requeridos ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por 

edital, sendo que os confrontantes e os requeridos com domicílio 

conhecido foram citados pessoalmente. A parte requerida foi devidamente 

citada no id. 5599122. A União (id. 4557155 e o Estado de Mato Grosso 

(id. 4867944) e o Município de Cáceres (id. 8147158) manifestaram 

expresso desinteresse na lide. O réu e os confinantes deixaram 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (id. 12930396). 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se. 

Decide-se. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES De início, 

DECRETA-SE a REVELIA do réu pois, devidamente citado, deixou de 

apresentar resposta, como certificado no id. 12930396, na forma do art. 

344 do CPC. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) A posse 

mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel usucapindo; B) O decurso de 

tempo. C) A utilização do imóvel como moradia habitual ou realização de 

obras ou serviços de caráter produtivo. ADMITE-SE a prova testemunhal 

para eventualmente comprovar a questão de fato descrita no ponto 

controvertido apontado acima, ou seja, a ocorrência de usucapião. Diante 

da natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2018 às 14h30min (MT). 

1 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. 2 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o necessário para a 

intimação judicial das testemunhas arroladas, com espeque na regra de 

exceção insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do CPC. 3- CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 13 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003382-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

E F DA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003382-56.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: E F DA FONSECA 

EIRELI - ME, EDSON FERNANDES DA FONSECA Vistos etc. 1. Cite-se e 

intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas e 
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honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral 

da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cáceres, 20 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003384-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003384-26.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ADILSON LOPES DE SOUZA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., 

MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Cuida-se de ação de cobrança de seguro. 

Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e 

reflexões: A proteção judicial em prol das partes que se socorrem do 

Judiciário como único caminho para resolução dos problemas acaba 

muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da 

argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 

até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição de condições para o regular exercício 

do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para 

se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. (…).” (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barro, 

Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial 

que passo a analisar a petição inicial, e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. Na exordial a parte Autora em momento algum 

informa que postulou o pedido diretamente junto à Seguradora. No caso 

em exame, tanto na descrição da petição inicial, como nos documentos 

apresentados, a parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a 

demonstrar ter instado a parte demandada sobre o recebimento do 

seguro. É pacífico a desnecessidade de exaurimento da via administrativa 

como condição de ajuizamento da ação. Porém, entendo que é 

indispensável o prévio requerimento administrativo para caracterização do 

interesse processual de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma 

negativa da parte Demandada, não há pretensão resistida - lide, capaz de 

autorizar o exame do mérito da pretensão processualmente veiculada. 

Como a pretensão, em tese, poderá ser obtida administrativamente, sem 

imediata intervenção judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o 

interesse processual. Deverá ainda a parte Autora melhor justificar e 

comprovar a legitimidade contratualmente acerca necessidade da 

demanda ser direcionada em desfavor de quatro seguradoras. Ademais, o 

certificado de id. Num. 14284932 vinculada contratualmente apenas a 
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Seguradora MAPFRE. Sob tal ótica, faculto a parte comprovar a existência 

de pretensão resistida e justificar/regularizar o pólo passivo, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, retorne concluso para 

análise. Cáceres/MT, 20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO SOUTO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003362-65.2018.8.11.0006. AUTOR: 

JUNIO SOUTO RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. , 20 de julho de 2018. A parte Autora ingressou 

com duas ações idênticas - 1003362-65.2018.8.11.0006 e 

1003364-35.2018.8.11.0006. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, 

oportunizo esclarecer sobre tal ocorrência, no prazo de 15 dias. Caceres, 

20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003364-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO SOUTO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003364-35.2018.8.11.0006. AUTOR: 

JUNIO SOUTO RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. A parte Autora ingressou com duas ações 

idênticas - 1003362-65.2018.8.11.0006 e 1003364-35.2018.8.11.0006. 

Assim, nos termos do art. 10 do CPC, oportunizo esclarecer sobre tal 

ocorrência, no prazo de 15 dias. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002984-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JOSE RAMOS LEITE (AUTOR)

MARCIO LUIZ RAMOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Paulina de Oliveira (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

JOAO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 10 de setembro de 2018 às 

16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 20 de 

julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003382-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

E F DA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais (Dois Requeridos - 

Endereços Diversos - Dois Atos Diligenciais), visando o cumprimento do 

Mandado de Citação dos demandados a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

20 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003373-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

SARA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (REQUERIDO)

ALONSO MARCOS MOREIRA (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003373-94.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA, 

MARIA APARECIDA GONCALVES, SARA RAIMUNDO GONCALVES 

REQUERIDO: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO 

FERNANDO POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO 

SEGUROS S/A Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais. Em síntese, a inicial tem como causa de pedir a ocorrência de 

acidente envolvendo veículo da Autora e de um dos Requeridos, com 

narrativa de danos materiais, este consistente no conserto do veículo e 

perda de produtos do estabelecimento, além de danos morais. Os danos 

morais estão embasados nos seguintes argumentos: "... Tais fatos 

geraram para as Requerentes, além dos danos materiais, que podem ser 

mensurados, há ainda danos de várias espécies, tais quais os danos 

morais (incomensuráveis, pois perder seu funcionário), ainda teve que 

procurar a Seguradora por inúmeras vezes sem nenhum êxito, bem como 

todo o abalo emocional por ter que efetivar um pagamento dos 

rendimentos do Mercado, sem precisão alguma..." (...) Quanto aos danos 
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morais, estes são bem mais difíceis de mensurar, devendo ser arbitrados 

medindo, sobretudo a extensão do dano. Tormentosa tal questão, pois 

esbarraremos na intransponível questão: QUANTO VALE UMA VIDA? Se 

pensarmos pela ótica das viúvas, sobraram a estas a árdua missão de 

criar os filhos apesar de maiores e capazes, sofrem pelo ocorrido e 

buscam tratamento psicológico para esta situação, além do sustento 

moral, fazendo o papel de pai e mãe. Se pensarmos, por empatia, nos 

filhos, estes, por o irresponsável, criminoso e totalmente repudiável do 

Terceiro Requerido, serão eternamente privados do convívio de um pai de 

48 anos no caso o nhor Célio e de 70 anos, no caso do Senhor José, 

ambos jovens e saudáveis com uma vida inteira pela frente. Isto, por si só 

já é o bastante para uma indenização exemplar, que reprima a conduta 

dos Requeridos, considerando, como devem ser, suas condições 

econômicas e não sendo sa de enriquecimento ilícito ou sem causa. 

Considerando que os Requerentes é um MERCADO, cumpre mencionar 

que o dano moral onsiste na falta de respeito do Quarto Requerido diante 

de todo o ocorrido, além do mais do descaso com o atendimento..." Já os 

danos materiais, consta na narrativa: “...Os danos materiais, com relação 

ao falecimento do Senhor José, estão elencados nas notas fiscais 

apresentadas a esta petição, principalmente em relação ao translado do 

veículo até a Comarca de Cuiabá, para conserto, além da perca das 

frutas, dos ganhos/rendimentos do mercado etc ( tudo anexo a esta 

petição ). ... E ainda em relação ao montante desprendidos no conserto do 

caminhão do Senhor José...” No pedido, postula: "... Condenar os 

Requeridos a indenizar por danos materiais as Requerentes no valor de 

todas as notas apresentadas na petição, além o dano moral a ser 

mensurado por Vossa Excelência. Cumpre mencionar Excelência, que há 

um Seguro aertado pelos Requeridos, junto a Quarta Requerida, no valor 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de dano material, por este otivo, 

que o valor a ser pago as Requerentes, seja em cima deste valor, que no 

caso em tela, conforme se entende, eles não pagarão a mais ue esse 

valor de dano material, pois é isso que o seguro poderá suportar. 

Inicialmente cabe ponderar que embora a petição inicial reporte a notas, tal 

situação não retira a obrigatoriedade em descrever em os valores em que 

postula efetivamente de danos materiais. Assim, emende-se a inicial para 

descrever os valores dos danos materiais e o corresponde documento 

comprobatório. Ainda em relação aos danos materiais, deverá a inicial ser 

emendada para que a parte apresente os documentos comprobatórios de 

gastos realizados no veículo, e especialmente deverá melhor esclarecer e 

comprovar a propriedade do veículo como sendo da Autora. Em relação 

aos danos morais, faz-se necessário que a inicial seja emendada para 

descrever exatamente em que consistiu tais danos ao patrimônio e imagem 

da pessoa jurídica, ressaltando que embora seja parte uma pessoa 

jurídica, parte dos argumentos utilizados para subsidiar o pleito de danos 

morais estão relacionados ao falecimento do funcionário. Nesse sentido, 

faz-se necessário que a parte Autora emende a inicial para esclarecer 

sobre a legitimidade para postular danos morais em nome de terceira 

pessoa e qual a pertinência da condição pessoal da vítima – idade, salário, 

etc .. ter para a presente demanda. O valor da causa também deve ser 

corrigido para tenha adequação à pretensão e cumprimento ao disposto 

no inciso VI do art. 292 do CPC. Embora na ação indenizatória por danos 

morais vise a comprovação de um direito, cujo valor deverá ser atribuído 

na sentença, o autor não indicou na inicial um parâmetro que pretende ver 

adotado para fixação do quantum indenizatório, conforme exigência do art. 

292, inciso V do CPC. Fixo prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADACIA BARBARA GOULART (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000999-76.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ADACIA BARBARA GOULART Após a manifestação do 

Curador Especial, retorne concluso. Como a pesquisa de bens é restrita 

ao domicilio e impossibilita a busca em todos os cartórios do pais, 

esclareça a parte Exequente quanto o interesse em ser determinada a 

averbação da indisponibilidade de bens móveis e imóveis do Executado no 

C e n t r o  N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional, no prazo de 15 dias. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADACIA BARBARA GOULART (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000999-76.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ADACIA BARBARA GOULART Após a manifestação do 

Curador Especial, retorne concluso. Como a pesquisa de bens é restrita 

ao domicilio e impossibilita a busca em todos os cartórios do pais, 

esclareça a parte Exequente quanto o interesse em ser determinada a 

averbação da indisponibilidade de bens móveis e imóveis do Executado no 

C e n t r o  N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional, no prazo de 15 dias. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169907 Nr: 6173-54.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA, ADILEUSA FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO RUBBO, EDITE GUTERRES RUBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Cáceres - MT, 19 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169617 Nr: 5927-58.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito deferido 

às fls. 207. Razão pela qual, INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, para, requerer o que entender de direito em 05 (cinco)dias.

 Escrivã(o)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 57 de 558



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 6213-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA 7 DIAS À TOA AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO HILÁRIO STROHER-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, NÚBIA FRANCINE LOPES DE ANDRADE - OAB:292300/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora manifestar acerca do movimento "Com Resolução do 

Mérito->Homologação de Transação", de 09/06/2018, foi disponibilizado no 

DJE nº 10275, de 14/06/2018 e publicado no dia 15/06/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: BIANCA KLEIM 

DIAS - OAB:14062, NÚBIA FRANCINE LOPES DE ANDRADE - 

OAB:292300/SP, representando o polo ativo. Razão pela qual, encaminho 

os autos à conclusão para novas determinações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169798 Nr: 6074-84.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ADORNO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12553

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo, de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em 

vista que os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para 

carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 224840 Nr: 10548-93.2017.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS RIVERA, MARCIA SILVA PEREIRA 

RIVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA PASSOS, ADEMIR DE SOUZA, 

NATALINO CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para , o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que, querendo, manifestem-se no sentido de 

produzir provas na instrução. Franqueio a possibilidade da indicação de 

provas neste momento processual amparado no disposto no art. 139, VI 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168032 Nr: 4699-48.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COMETA SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto por BANCO 

BRADESCO foi protocolado no prazo legal. Razão pela qual, INTIMO a 

parte autora, para, querendo, apresentar as contrarrazões.

Cáceres - MT, 19 de julho de 2018.

Escrivã(o)

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002984-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JOSE RAMOS LEITE (AUTOR)

MARCIO LUIZ RAMOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Paulina de Oliveira (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

JOAO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ***AUDIÊNCIA 

DESIGNADA*** (AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO) PRAZO 30 

DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo 

Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo (PJE) n.: 

1002984-12.2018.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Usucapião Extraordinário 

Parte Autora: Maiza José Ramos Leite e Marcio Luiz Ramos Leite Parte 

Requerida: Domitilia Oliveira da Silva e outros. PESSOAS A SEREM 

CITADAS E INTIMADAS (REQUERIDOS SEM ENDEREÇO CERTO E OUTROS 

INTERESSADOS): REQUERIDO(A): DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA, 

brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em 

local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): JOSÉ ARSENIO DA SILVA, 

brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em 

local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): LINO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, 

estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): IVONE BORGES DE 

OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, 

estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): LUIZ RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações 

desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): 

ALEXANDRA GARCETE DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais 

qualificações desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; 

REQUERIDO(A): DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em local incerto 

e não sabido; REQUERIDO(A): MARIA EUZEBIA DA SILVA OLIVEIRA, 

brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em 

local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): MARIA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA ARAUJO, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações 
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desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): 

HERCULANO DE ARAUJO, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações 

desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): 

JUSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais 

qualificações desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; 

REQUERIDO(A): MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em local incerto 

e não sabido; REQUERIDO(A): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em 

local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): JOSEPHA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, 

estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): JOÃO MARCOS DE 

OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, 

estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): TERCEIROS E 

OUTROS DESCONHECIDOS EVENTUALMENTE INTERESSADOS NA LIDE, 

residentes em local incerto e não sabido. FINALIDADES: 1) - CITAÇÃO 

DOS REQUERIDOS acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, com o intuito de que, no PRAZO DE 15 DIAS, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresente MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA 

junto aos autos; 2) - Outrossim que os requeridos supracitados, 

compareçam de preferência devidamente acompanhados por Advogado 

e/ou Defensor Público devidamente constituído, a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO agendada para o dia 10 DE SETEMBRO DE 2018 às 

16H30MIN, que será realizada no FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT, 

no CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - CEJUSC . 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

intentada pela parte autora MAIZA JOSÉ RAMOS LEITE e MARCIO LUIZ 

RAMOS LEITE em face de DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA e OUTROS (...); 

Os autores na qualidade de legítimos possuidores (DOC. Anexo), pleiteiam 

neste juízo a sentença declaratória de usucapião, nos termos do artigo 

Art. 1.238, Parágrafo Único, do Código Civil, uma vez que exercem a 

posse mansa, pacífica, duradora e com animus domini, do imóvel urbano 

situado no Loteamento Marajoara, “LOTE 04, QUADRA 01”, com metragem 

da área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados) com registro no 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, sob a matrícula nº. 

10.604, Lv. 02-H-2, fls. 55. (DOC. Anexo); (...) Assim, da análise do 

conjunto fático-probatório, é flagrante que os autores comprovaram o 

exercício da posse de natureza “ad usucapionem”, há mais de 25 (vinte e 

cinco) anos (por si e por seus antecessores), de forma contínua e 

ininterrupta, sem oposição ou contestação do proprietário, “cum animus 

domini”, logo, fazem “jus”, que o domínio do imóvel seja declarado por 

sentença com força de coisa julgada, conforme os limites e confrontações 

indicados no mapa anexo, no denominado Loteamento Marajoara, “LOTE 

04, QUADRA 01”, com metragem da área de 600,00m² (seiscentos metros 

quadrados) com registro no Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Caceres/MT, sob a matrícula nº. 10.604, Lv. 02-H-2, fls. 55. (DOC. Anexo). 

". DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc... Em relação aos Requeridos com 

endereço certo, citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Já em relação aos 

Requeridos sem endereço certo, cite-se os por edital". E, para que chegue 

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe N. Mattioni (Analista 

Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 20 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR)

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002124-11.2018.8.11.0006. AUTOR: 

WILLER RAIMUNDO ANICETO, NADIA APARECIDA ANICETO RÉU: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Vistos, etc. 

Trata-se de Procedimento Cautelar Antecedente proposto por Willer 

Raimundo Aniceto e Nádia Aparecida Aniceto em desfavor de Hospital São 

Luiz. Alegam os Requerentes, em síntese, a necessidade de exibição de 

documentos em posse do Requerido para instruir ação futura, onde 

pretende provar suposta negligência cometida pela parte Ré em razão de 

suposto mau atendimento médico prestado pelo hospital à sua genitora. 

Após tecer fundamentos de fato e direito, requereu a procedência da 

ação a fim de que seja o réu compelido a apresentar os seguintes 

documentos: "Controle de Ponto do Plantão da data de 28/12/2017e 

29/12/2017, o qual consta a relação dos funcionários que estavam 

trabalhando aquele dia. Filmagens das câmeras do hospital no dia 

28/12/2017 dos seguintes pontos: Do Pronto Atendimento (período da 

manhã) quando a Sra. Cleuza Nunes Aniceto chega ao local; Do local de 

espera para realizar o exame de RX (período da manhã) que a paciente 

precisou fazer; Do Pronto Atendimento por volta de 11h00min quando a 

paciente retorna ao local; Do Pronto Atendimento quando a paciente está 

aguardando para ser levada ao apartamento, a condução da paciente ao 

Apartamento 167 (todo o trajeto), e também dos corredores do setor dos 

apartamentos quando a paciente entra no apartamento 167; Do corredor 

que mostra quem entrou e saiu do Apartamento 167, durante o período 

que a paciente Sra. Cleuza Nunes Aniceto permaneceu no apartamento 

até às 23h59min do dia 28/12/2017; Do posto de enfermagem o qual 

mostra todas as idas da Segunda Requerente até este local enquanto a 

paciente estava internada no apartamento 167; Filmagens das Câmeras do 

Hospital do dia 29/12/2017, nos seguintes pontos: das 00h00min do 

corredor que mostra o quarto 167 até o momento que a paciente foi 

conduzida pelas rampas de acesso até a UTI (período da madrugada); Da 

UTI quando a paciente dá entrada, por volta das 04h00min; da farmácia 

que consta o Técnico de Enfermagem Erivelto indo buscar medicação e 

seu retorno a UTI por volta das 04h00min;" Juntou documentos de id. 

13124985 a id. 13125138. Citada, a Requerida apresentou defesa 

(id.13904368), alegando, em resumo, impossibilidade de apresentação das 

filmagens interna do hospital exigidas pela parte Autora, tendo em vista 

que as gravações possuem curto prazo de armazenamento, bem como 

são de uso exclusivo do hospital, haja vista envolverem imagem de 

terceiros. Afirma que não possui mais em seu arquivo as imagens 

requeridas pela parte Autora, não havendo qualquer legislação que a 

obrigue a mantê-las armazenadas. Alega que os funcionários que se 

encontravam a serviço na data indicada pelos Autores estão indicados no 

prontuário médico de sua genitora. Assevera que o prontuário médico 

pleiteado será apresentado tão somente mediante ordem judicial. Ao final, 

requereu a total improcedência da demanda. Juntou documentos de 

id.13904493 a id.13989939. Impugnação à contestação no id. 14193606, 

com a juntada de novos documentos (id. 14194569 a id. 14194698). É o 
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relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil estabeleceu um novo 

modelo de antecipação de efeitos. A tutela provisória é proferida mediante 

cognição sumária, quando o Juiz, fundada em um Juízo de probabilidade. 

Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A 

tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento 

de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na 

pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela 

provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do 

processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A 

efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão 

que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz 

motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela 

provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao 

juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se, portanto, que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência 

(subdividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. Neste 

rumo, os provimentos de urgência cautelares ou antecipatórios, se 

submetem aos pressupostos estampados no art. 300 do CPC, quais sejam, 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do 

processo, in litteris: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

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

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O art. 305 do Código de 

Processo Civil, versa sobre o procedimento da tutela cautelar requerida 

em caráter antecedente, in litteris: Art. 305. A petição inicial da ação que 

visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide 

e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

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

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem 

natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303. Em 

comentário a esse dispositivo, o doutrinador CRISTIANO IMHOF nos 

ensina: “Consoante este inovador dispositivo, a petição inicial deverá 

indicar: i) a lide e seu fundamento; ii) a exposição sumária do direito que 

se objetiva assegurar e iii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Observe que, tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela 

provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente 

preconizado no artigo 300 (disposições gerais), quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, além é claro do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, na petição inicial, além 

dos requisitos específicos elencados neste artigo, deverá o autor 

demonstrar todos os elementos que evidenciem a probabilidade do seu 

direito.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., Balneário 

Camboriú: Booklaw, 2016, p. 486). Não obstante, nas palavras de Fredie 

Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria Braga “A tutela cautelar é 

meio de preservação de outro direito, o direito acautelado, objeto da tutela 

satisfativa. A tutela cautelar é, necessariamente, uma tutela que se refere 

a outro direito, distinto ao direito da própria cautela. Há o direito à cautela é 

o direito à tutela cautelar; o direito que se acautela, ou direito acautelado, é 

o direito sobre que recai a tutela cautelar. Essa referibilidade é essencial.” 

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e 

Rafael Alexandria de Oliveira – 11ed. – Salvador: Ed. Jud Podivm, 2016, 

pág. 576). Pois bem, no caso dos autos convenço-me da existência dos 

pressupostos legais para deferimento da tutela de urgência pleiteada, 

quais sejam, a probabilidade do direito almejado e o perigo de dano. No que 

concerne ao direito alegado, no que diz respeito ao pedido de exibição de 

documentos, tendo a genitora dos Autores, a Sra. Cleuza Nunes Aniceto, 

recebido atendimento no hospital Requerido, inclusive sendo informado em 

sua certidão de óbito que este foi o local de seu falecimento, tem os 

Autores legítimo direito de ter acesso aos documentos indicados na inicial 

a fim de instruir eventual ação futura a ser proposta em face do Réu, em 

que, pelo exposto na inicial, terá o intuito de averiguar suposta existência 

de atos negligentes durante o atendimento da paciente Cleuza Nunes 

Aniceto no hospital. Ademais, considero existente o risco de dano aos 

Autores ante o risco de perecimento dos documentos os quais se almejam 

a exibição, porquanto, exsurge cristalina a necessidade da tutela de 

urgência ser concedida, qual seja, a exibição dos documentos/filmagens 

indicados na inicial, na medida em que o intuito da presente cautelar é 

assegurar a futura busca por satisfação de um direito. Quanto ao 

documento “ponto de plantão” dos dias 28/12/2017 e 29/12/2017, tenho 

que é plausível o fornecimento do documento dos Autores, pois, como 

dito, visa amparar ação futura a ser movida pelos Autores em busca da 

satisfação de um direito. Não obstante, o pedido se justifica pela própria 

informação dos Requerentes sobre a divergência de funcionários que 

assinaram o prontuário médico da Sra. Cleuza Nunes Aniceto. Assim, 

entendo necessária a exibição do documento que informa a escala dos 

funcionários do hospital para trabalho no plantão nas datas de 28 e 29 do 

mês de dezembro do ano de 2017. Nessa linha de raciocínio, entendo que 

o pedido relativo a exibição das filmagens requeridas pelos Autores 

também merece acolhimento. A meu ver, não há qualquer impossibilidade 

de fornecimento das gravações realizadas, ainda que nela constem 

imagens de terceiros alheios à ação. Isso porque, sendo necessário, 

poderão as gravações ser utilizadas no processo de modo sigiloso, tendo 

acesso tão somente àqueles envolvidos no processo. Ademais, o intuito 

dos autores, como muito exposto, é ter acesso às informações e provas 

necessárias a resguardar um direito que será buscado em ação posterior. 

Portanto, o requerimento da exibição das imagens não se traduz em mera 

intromissão e sim no direito dos autores de ter acesso às imagens de sua 

genitora no local, resguardando o direito ao pedido cautelar para que 

futuramente possam buscar a satisfação de outro direito. Neste rumo, 

tendo em vista as alegações da Requerida de que o armazenamento das 

gravações se dá por um curto prazo e que não dispõe mais das 

gravações requeridas pelos Autores sem que apresentassem qualquer 

prova técnica do alegado, e, ainda, considerando o direito dos 

Requerentes de ter acesso às imagens, tenho que a solução para o caso 

é que seja realizada no local uma constatação, a fim de que seja 

averiguada a existência das imagens indicadas na inicial, sendo que, 

estando ainda armazenadas, deverá ser fornecidas aos Autores. Sendo 

assim, tendo os Requerentes demonstrado a presença dos requisitos 

inerentes à tutela de urgência pretendida, e, ainda, sendo demonstrado o 

legítimo interesse dos promoventes na exibição para salvaguardar o 

eficaz ajuizamento de demanda principal, tenho que resta demonstrado o 

dever de exibição dos documentos indicados na inicial. Ao teor do 

exposto, com supedâneo no art. 305 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE para determinar que a 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA exiba em Juízo, no 

prazo de 10 (dez), o documento relativo à escala de plantão do hospital 

nos dias 28 e 29 do mês de dezembro de 2017, bem como que seja 

expedido mandado de constatação a ser realizada por Oficial de Justiça, 

tendo por objeto sobre apuração acerca da existência e disponibilidade ou 

não de gravação/imagens no equipamento de informática/segurança do 

Hospital, nos pontos indicados na inicial. Em sendo constatado arquivo de 

gravação, deverá a parte Requerida disponibilizar imediatamente uma 

cópia ao Oficial de Justiça. Sendo efetivada a tutela cautelar, intimem-se 

os autores para, no prazo de 30 (trinta) dias, formular o pedido principal, 

devendo o pedido ser apresentado nestes autos (art. 308 CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cáceres, 19 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 834.627.671-00 

(REPRESENTANTE)

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 267.632.301-68 (REPRESENTANTE)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 
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(REPRESENTANTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005178-19.2017.8.11.0006. AUTOR: 

LILIAM PENHA SILVA RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA 

CATARINA, ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAROLINA SAMPAIO 

DE OLIVEIRA, JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Nos termos do 

art. 370 do Código de Processo Civil, reputo pertinente a produção da 

prova pericial, de modo que a mesma deverá ser realizada nos seguintes 

termos: Fica nomeado para realização do trabalho pericial o(a) médico(a) 

Dr(a). Marisa Fernanda Vieira Tavares, Médica ginecologista e obstetra, 

com endereço profissional na Avenida Bosque da Saude, 501 355 - 

Bosque da Saude. Cuiabá-MT Cep: 78050-070, e-mail 

marisafernanda@terra.com.br. Antes de determinar a sua intimação, 

visando subsidiá-lo para fins da proposta de honorários, hei por bem 

determinar que no prazo comum de quinze dias, apresentem as partes os 

quesitos à serem respondidos pelo Perito e indiquem os Assistentes 

Técnicos. Em seguida, intime-se para que ciente de seu encargo, 

apresente proposta de honorários; currículo; e dados profissionais, bem 

como informe os parâmetros que serão necessários para lhe subsidiar 

(exames, consulta direta à paciente, etc) (art. 465, §2°). Anote-se ainda 

na intimação que 1/3 do valor de seus honorários deverá ser cobrado 

junto ao ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de certidão de crédito, uma 

vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Apresentada a 

proposta, intimem-se as partes para que efetuem o pagamento de suas 

cotas-partes (na proporção de 1/3 para cada), ou para que apresentem 

impugnação à proposta de honorários (art. 465, §3°). No caso da parte 

autora, como houve o deferimento da justiça gratuita em seu favor, sua 

cota-parte (1/3) para custeio da perícia, deverá ser custeada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, pelo que deverá ser expedida certidão de 

crédito em favor do Perito. Após efetuado o depósito dos honorários, 

deverá o(a) perito(a) ser intimado(a) para que informe, data, horário e 

local para a realização da perícia, a partir da qual terá o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso 

tenha havido indicação de assistente técnico, também deverão estes 

apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). 

Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis 

assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para se manifestar. Fica ainda deferida a produção de prova 

documental complementar de modo que poderá ser juntada a qualquer 

tempo, assegurado o contraditório da parte contrária, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. DEFIRO ainda a produção de prova testemunhal, sendo que 

o prazo para apresentação do rol, bem como a data para a oitiva só serão 

deliberados pelo Juízo após a conclusão do trabalho pericial e esgotados 

os prazos de sua impugnação. Ultimadas as providências acima, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 20 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002351-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALVES DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA OAB - MT20350/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

ALESSANDRO GONÇALVES DIAS contra o Presidente da Comissão de 

Concursos da UNEMAT, no qual aponta, em síntese, que se submeteu ao 

concurso público para provimento do cargo de técnico de necropsia, 

sendo reprovado na fase avaliação psicológica. Postergou-se a liminar 

para após as informações. Em sede de resposta, a UNEMAT noticia que 

não realizou o concurso em voga, mas sim a UFMT. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. O feito deve 

ser extinto sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva da 

UNEMAT. Observo pelo Edital n.º 001/2017 que a instituição que promoveu 

o concurso público foi a UFMT e não a autoridade coatora apontada no 

feito. Dessa forma, considerando que a autoridade coatora é aquela que 

efetivamente pratica o ato, ou que tem poder legal de praticá-lo, 

equivocada a indicação do reitor da Universidade do Estado de Mato 

Grosso na condição de impetrada, exigindo-se a extinção do feito por 

ilegitimidade passiva. É da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO 

DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DA COMPUTAÇÃO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO 

ARTIGO 267,VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCURSO QUE JÁ 

FINDOU E FOI HOMOLOGADO. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE 

COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUÍZO INCOMPETENTE. PLEITO DE 

REMESSA AO ÓRGÃO JUDICIAL COMPETENTE. INCABIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em face da ilegitimidade passiva 

no presente mandado de segurança, e a consequente incompetência do 

juízo a quo, escorreita é a sentença que julgou extinto o feito sem 

resolução de mérito na forma do artigo 267, VI do Código de Processo 

Civil, não cabendo à remessa dos autos ao juízo competente. Não cabe ao 

Juiz substituir o pólo passivo da relação processual, quando constatado 

erro na indicação da autoridade coatora, tendo cabimento tão somente a 

extinção do feito, sem o julgamento do mérito. (TJ-PR; ApCiv 0722390-7; 

Curitiba; Quinta Câmara Cível em Composição Integral; Rel. Des. Luiz 

Mateus de Lima; DJPR 23/11/2012; Pág. 126) CPC, art. 267 ISSO POSTO, e 

por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) INDEFERIR a inicial, julgando 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

6º, §5º e artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/09; (b) Sem custas (CF Art. 10, 

XXII) e honorários advocatícios, conforme Súmulas 512 do STF e 105 STJ; 

(c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem 

(Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); (d) Intimem-se as partes. Ciência ao 

Ministério Público; (e) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. (f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002368-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Tratam-se de Aclaratórios interpostos pelo autor, nos quais se 

insurge contra a decisão que indeferiu a liminar. Certificou-se a 

tempestividade recursal. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. A razão do julgamento foi suficientemente 

explicitada no decisum embargado, não sobrevindo nenhum elemento que 

pudesse dar azo à reconsideração. Ora, os embargos de declaração, de 

que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar 

o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade 

eventualmente existentes na decisão objurgada, não se prestando à mera 

rediscussão de matéria já apreciada que deve ser feita pela via de 

Apelação. PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido: 

(a) NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ante a ausência 

dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC; (b) Às providências. 

Cáceres, 19 de julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no 

PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 
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digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000977-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG/UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por RAQUEL 

PEREIRA DOS SANTOS contra ato da PRÓ-REITORA DE ENSINO E 

GRADUAÇÃO e da COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA, no qual 

se opõe à impossibilidade de inscrição de candidato não graduando, na 

forma do edital n.º 001/2018. Documentos juntados à exordial. Liminar 

indeferida. Informações prestadas. Parecer ministerial pela denegação da 

ordem. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. Versam os autos sobre pedido de concessão de segurança c/c 

pedido de liminar impetrado por RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS contra 

ato da PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNEMAT, no qual 

pugna pela realização de matrícula junto ao concurso para vagas 

remanescentes de medicina da UNEMAT. É caso de denegação da 

segurança. Registre-se que o art. 207 da Constituição da República 

confere às Universidades autonomia didático – cientifica e administrativa 

na gestão administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para 

seleção de novos alunos por transferência facultativa, a teor do art. 49, 

da Lei 9.394/96. Para regulamentar a forma de transferência interna e 

externa de vagas remanescentes, a Universidade do Estado de Mato 

Grosso estabeleceu a forma de ingresso no ensino superior na Resolução 

n.º 0054/2011 CONEPE/UNEMAT. Ainda, sobre o tema, pacificado na 

doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo do concurso 

público pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à LEGALIDADE 

do certame público, não podendo, à evidência, adentrar no mérito 

administrativo. Consigna-se ainda que na ausência de legislação estadual 

que regule as normas gerais de concursos públicos no âmbito da 

administração pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, as 

normas do edital se tornam a regra do certame. É sabido que o edital fixa 

as regras do certame, fazendo LEI ENTRE AS PARTES. O poder público 

exibe suas condições e o interessado, inscrevendo-se, concorda com 

elas. Trata-se de decorrência lógica do princípio da legalidade e 

moralidade, como também da vinculação ao edital. Nestes termos, o edital 

do concurso vestibular n.º 001/2018, que faz lei entre as partes, assim 

consignou expressamente: “1.1. Poderão candidatar-se ao processo de 

seleção para preenchimento das vagas de que trata este Edital: I. 

discentes de curso de graduação presencial dos câmpus da Unemat de 

mesma área de afinidade de conhecimento (TRANSFERÊNCIA INTERNA); II. 

discentes de mesmo curso de graduação presencial de outras IES 

públicas, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA); III. discentes de curso de graduação presencial de outras IES 

públicas de mesma área de afinidade de conhecimento, reconhecidos pelo 

respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA EXTERNA); IV. discentes de 

mesmo curso de graduação presencial de IES privadas, reconhecidos pelo 

respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA EXTERNA); V. discentes de 

cursos de graduação presencial de IES privada de mesma área de 

afinidade de conhecimento, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador 

(TRANSFERÊNCIA EXTERNA).” Ora, a própria impetrante confessa na 

inicial que não preencheu os requisitos para inscrição, de sorte que 

nenhum direito lhe ampara, sendo de rigor o indeferimento da liminar. À 

evidência, a pretensão de alterar o critério do concurso público, utilizado 

no processo seletivo de preenchimento de vagas remanescentes, não 

encontra respaldo normativo em razão do princípio da vinculação do edital. 

Sobremais, no presente caso a alteração dos critérios adotados em edital, 

nos termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que 

preencheram os requisitos editalícios, e realizaram a respectiva matrícula, 

criando uma situação anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica. 

É da jurisprudência: TRIBUNAL REGIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Processo: AMS 37891 DF 1997.01.00.037891-7 Relator(a): JUIZ FEDERAL 

ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA (CONV.) Julgamento: 28/10/2003 

Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR Publicação: 20/11/2003 

DJ p.109 Ementa CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. AUTONOMIA DAS 

IES PARA ESTABELECER CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS. 

LEI 9.394/96. ART. 207, DA CF/88. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. "Tendo sido indeferido o pedido de transferência, não em 

norma regimental da instituição privada de ensino superior, mas pelo fato 

de estar a FIPLAC, instituição de ensino de origem, em regime de 

intervenção federal, enseja-se, por tal fato, a competência da Justiça 

Federal" (cf. TRF1, AMS 96.01.53051-7/DF, 1ª. Turma, Juiz Conv. Renato 

Prates, DJU, II, 5.4.99, p. 46 - destaquei). 2. Vale consignar que a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, ao dispor sobre a 

educação, garante às universidades autonomia didático-científica e 

administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para seleção de 

novos alunos por transferência facultativa, a teor do art. 49, da Lei 

9.394/96. 3. "É garantia constitucional a autonomia didático-científica das 

Instituições de Ensino Superior - IES, sendo-lhes autorizado definir 

critérios para seleção de novos alunos por transferência facultativa (art. 

49 da Lei n. 9.394/96 c/c art. 207 da CF)" (cf. TRF1, REO 

1999.01.00.105454-9/PI, 1ª. Turma, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino 

Amaral. DJU, II, 4.9.2000, p. 21). 4. "Na hipótese de transferência 

facultativa, a instituição de ensino pode recusar o pedido, por critérios de 

conveniência e oportunidade, o que não configura lesão a direito da 

Agravante" (cf. TRF1, AG 1997.01.00057414-5/BA, 1ª. Turma, Rel. Juiz 

Conv. Ricardo Machado Rabelo, DJU, II, 15.3.1999, p. 38). 5. Sem 

honorários, a teor das Súmulas 512, do STF e 105, do STJ. Custas pelos 

impetrantes. 6. Competência da Justiça Federal para conhecer e 

processar o feito que se reconhece, pois envolve a demanda instituição 

de ensino superior sob intervenção federal. 7. Sentença mantida. 

Apelação desprovida. – destacou-se. Consigna-se também que a 

impetrante não impugnou os itens do edital de abertura do seletivo de 

preenchimento de vagas remanescentes no momento adequado. Não é 

razoável a interferência do Judiciário para autorizar a realização de 

alterações, depois de toda a publicidade dada à seleção, para atender a 

interesses de particulares, que não apontam sequer uma falha no 

instrumento convocatório, o que estaria a ferir os princípios da isonomia e 

da vinculação ao edital. Por oportuno, diga-se que a forma MAIS 

DEMOCRÁTICA DE INGRESSO NAS UNIVERSIDADES É MÉTODO 

VESTIBULAR, que dá condições de acesso irrestrito a todos aqueles que 

se submeterem às provas e alcançarem as notas mínimas necessárias, 

dentro da cota escolhida. À falta, portanto, de direito a amparar a 

pretensão inicial, a denegação da segurança é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a 

segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução 

do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, posto que 

denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); (d) Com o trânsito em 

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

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de julho de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002231-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

JULIO CESAR BORGES (IMPETRADO)

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR movido por JULIANO ALVES MACHADO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES e DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA SR. 

JULIO CESAR BORGES, ambos qualificados na exordial. O Impetrante 

sustenta que é titular do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de 

Cáceres – MT e que foi notificado em 08/12/2017 (notificação nº 3371) e 

em 15/03/2018 (notificação nº 4385) pelo ente público para recolher aos 

cofres municipais a taxa de publicidade e a taxa do alvará de localização e 

funcionamento, em razão de supostas irregularidades. Diante desses 

lançamentos, o postulante, embora tenha considerado indevidas tais 

cobranças, efetuou o pagamento da taxa para expedição do alvará do 

exercício de 2018, apresentando, em seguida, requerimento junto ao 

Município impugnando as citadas exações. Em 17/04/2018 recebeu 
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notificação contendo a decisão com o indeferimento de seu pedido, 

fundamentado em parecer emitido pelo Auditor de Tributos e pelo 

Procurador do Município que argumentou no sentido de que o postulante 

havia incidido no fato gerador das aludidas taxas, devendo, portanto, 

recolhê-las. À guisa desses fatos, volve-se perante este Juízo pugnando 

pela concessão da liminar para determinar a suspensão da exigibilidade 

dos créditos tributários em discussão (taxa de publicidade e taxa de 

localização e funcionamento). Com a inicial, veio documentação. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Em 

princípio, recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 

12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos 

do CPC/2015. Quanto à tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida 

liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do 

pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça 

do bom direito e perigo da demora. Dos autos, verifica-se que o 

Impetrante, titular do Cartório do Segundo Ofício desta urbe, recebeu as 

notificações de nº 3371 e nº 4385 (Id: 13241717) do Município de Cáceres 

para regularizar sua situação junto ao fisco referente ao pagamento da 

Taxa de Publicidade e o recolhimento de diferença de medida relativa à 

taxa do alvará de localização e funcionamento do exercício 2018, este 

último com fundamento em suposta infração ao disposto no art. 349 da Lei 

nº 19/95 - Código de Obras e Postura (Id: 13241812). Nota-se também que 

o postulante apresentou impugnação relativa a essas notificações perante 

a municipalidade (Id: 13241812), contudo restou indeferido o pleito, 

conforme resposta através do ofício nº 76/2018, de 17/04/2018, emitido 

pela Secretaria Municipal de Fazenda (Id: 13241819). Diante dessa 

situação, deve-se consignar que a matéria trazida à baila, especificamente 

quanto à possibilidade de cobrança da taxa de alvará de localização e 

funcionamento dos Serviços Notariais e de Registro, já foi objeto de 

análise do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo, na 

ocasião, decidido que a cobrança dessa taxa pelo Município é ilegal. Esse 

entendimento restou consolidado ao fundamento de que, muito embora os 

entes municipais possuam competência para instituir, fiscalizar e cobrar 

taxa em razão do exercício regular do Poder de Polícia, estes não detém 

atribuição sobre a fiscalização das atividades dos Cartórios, visto se 

tratar de típico serviço público prestado por delegação aos particulares, 

nos termos do caput do art. 236, da CF/88, competindo, nesse caso, a 

Corregedoria Geral da Justiça o exercício desse controle. Assim, 

assentou-se, com amparo no § 1º do art. 236, da CF/88 e o art. 37 da Lei 

nº 8.935/94, que a competência para fiscalizar os serviços desenvolvidos 

pelos notários e oficiais de registro, bem como de seus respectivos 

prepostos é do Poder Judiciário, não sendo atribuição do ente público 

municipal o recolhimento da taxa de alvará de localização e funcionamento 

e, por conseguinte, também da taxa de publicidade. A propósito, colha-se 

da reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - 

COBRANÇA DE TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO - ILEGALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. È ilegal a pretensão dos 

Municípios de exigirem alvará de localização para o funcionamento dos 

Serviços Notariais e de Registro. (Apelação / Reexame Necessário 

77239/2009, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/02/2010, Publicado no DJE 12/02/2010) Nesse mesmo 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE 

FUNCIONAMENTO. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS 

E NOTARIAIS. EXIGÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA DE FUNCIONAMENTO E 

COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO OU VISTORIA. ILEGALIDADE. 

COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ART. 236, § 1º, DA 

CF/88 E ART. 37 DA LEI N. 8.935/94 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Nos termos do art. 236, § 1º, 

da CF/88 e art. 37 da Lei n. 8.935/84, compete ao Poder Judiciário estadual 

fiscalizar as atividades realizadas pelos notários, oficiais de registros e 

seus respectivos prepostos, sendo indevida a exigência, pelo ente 

municipal, de licença prévia de funcionamento e cobrança de taxa de 

fiscalização ou vistoria. Não demonstrado o dano causado com a 

cobrança da taxa de licenciamento, indevida é a indenização por danos 

morais. (Ap 118960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) 

(TJ-MT - APL: 00013754720108110020 118960/2014, Relator: DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO,Data de Julgamento: 10/11/2015, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2015). De tudo isso, tem-se 

que, ao menos em uma análise perfunctória, a situação do Impetrante 

aparentemente se amolda ao entendimento fixado no âmbito da 

jurisprudência sobre o tema, o que conduz à concessão da tutela de 

urgência pleiteada, para determinar que o Município de Cáceres, 

juntamente com a Secretaria de Fazenda municipal promova a suspensão 

da exigibilidade dos créditos (notificações nº 3371 e nº 4385) em 

discussão até o julgamento do mérito do presente writ, consoante 

estabelece o art. 41, inciso IV do Código Tributário Municipal. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015; b) Processo 

gratuito, por força do art. 10, XXII CE; c) DEFERIR a liminar pleiteada para 

determinar que o MUNICÍPIO DE CÁCERES, juntamente com a SECRETARIA 

DE FAZENDA MUNICIPAL promova a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário referente às notificações de nº 3371 e nº 4385 emitidas em 

desfavor do Paciente, com força nos artigos 41, inciso IV do CTM e art. 

300 do CPC; d) O descumprimento do item “c” acarretará multa diária e 

pessoal do Prefeito Municipal e do Secretario Municipal de Fazenda no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do crime 

de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; e) 

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem 

as informações que entenderem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; f) Ciência do feito 

ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada 

(Município de Cáceres), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos; g) 

Com ou sem informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; h) Intimem-se as partes. Ciência ao 

Ministério Público; i) Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 04 de junho de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO MIRANDA MINERVINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

 

À PARTE REQUERIDA PARA, QUERENDO, CONTRARRAZOAR NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Unemat - Universidade Estadual de Mato Grosso (RÉU)

REITORA ANA MARIA DI RENZO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003287-60.2017.8.11.0006. AUTOR: MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA RÉU: 

UNEMAT - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO, REITORA ANA 

MARIA DI RENZO Considerando o lapso temporal já decorrido desde a data 

do protocolo do pedido de prorrogação do prazo - 07/03/2018 até a 

presente data, concedo tão somente prazo suplementar de cinco dias 

para a parte Autora comprovar a condição de hipossuficiência e juntar 

documento apontado no último despacho, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003308-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAVARES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003308-36.2017.8.11.0006. AUTOR: DANIELLE TAVARES TEIXEIRA RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Considerando o lapso temporal já decorrido desde 

a data do protocolo do pedido de prorrogação do prazo - 07/03/2018 até a 

presente data, concedo tão somente prazo suplementar de cinco dias 

para a parte Autora comprovar a condição de hipossuficiência e juntar 

documento apontado no último despacho, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SULZBACHER FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003306-66.2017.8.11.0006. AUTOR: DEIVID SULZBACHER FONTES RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Considerando o lapso temporal já decorrido desde 

a data do protocolo do pedido de prorrogação do prazo - 07/03/2018 até a 

presente data, concedo tão somente prazo suplementar de cinco dias 

para a parte Autora comprovar a condição de hipossuficiência e juntar 

documento apontado no último despacho, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILIA MAIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003297-07.2017.8.11.0006. AUTOR: HEMILIA MAIA RIBEIRO RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Considerando o lapso temporal já decorrido desde 

a data do protocolo do pedido de prorrogação do prazo - 07/03/2018 até a 

presente data, concedo tão somente prazo suplementar de cinco dias 

para a parte Autora comprovar a condição de hipossuficiência e juntar 

documento apontado no último despacho, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003290-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003290-15.2017.8.11.0006. AUTOR: MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Considerando o lapso temporal já decorrido desde 

a data do protocolo do pedido de prorrogação do prazo - 07/03/2018 até a 

presente data, concedo tão somente prazo suplementar de cinco dias 

para a parte Autora comprovar a condição de hipossuficiência e juntar 

documento apontado no último despacho, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151586 Nr: 10427-41.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO KEICHI UMETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO primeiro a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que fique ciente de que será expedido Alvará para levantamento do 

valor objeto da RPV, e, querendo apresente impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147108 Nr: 5402-47.2012.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls.68 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo os 

documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela incidam 

os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o advogado 

Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste quanto ao 

interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, em caso 

positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" visando o 

efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164576 Nr: 1723-68.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARUINA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

apenas 01 volume (vide documentos de fls. 201/202), renumerado a partir 

das fls. 134, porém, sem a respectiva certidão que explique o motivo pelo 

qual o renumeraram. Consta no sistema apolo que os autos possuíam 02 

volumes e que saíram daqui contendo 246 folhas (vide fls. 137 - antigas 

folhas 246). Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, conduzo 

os autos à "Expedição de Documentos" a fim de que seja confeccionado 

ofícioà Secretaria Auxiliar da Vice Presidência do TJMT para que, com a 

máxima urgência, nos remeta o segundo volume faltante, ou seja, os 

documentos referentes às fls. 134/242, bem como justifique a 

renumeração de folhas. Concomitantemente, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias, requeira o que entender 

pertinente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153094 Nr: 339-07.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GRACIANO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

153094 §!0?¡¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 339-07.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): JOÃO CARLOS GRACIANO DE PAIVA

CITANDO(A, S): Executados(as): João Carlos Graciano de Paiva, Cpf: 

42939739153, Rg: 0560333-1 SJ MT Filiação: João Graciano de Paiva e 

Bendita Novais de Paiva, data de nascimento: 17/03/1969, brasileiro(a), 

natural de Auriflama-SP, casado(a), produtor rural

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/01/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.571,01

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. , que 

pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 19 de julho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84140 Nr: 10638-19.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

84140 §!)JI¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10638-19.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): MARCELO AUGUSTO DA SILVA

CITANDO(A, S): Executados(as): Marcelo Augusto da Silva, CPF: 

61581621300, Rg: 621.624 SSP MT

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.781,33

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 639/2004 , que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 19 de julho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 103516 Nr: 8615-32.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Exequente referente ao valor de fls.73 e, querendo, impugne o 

ato no prazo de 15 dias. Concomitantemente, intimo também a Parte 

Exequente, via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, 
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bem como, querendo, igualmente, impugne o referido ato, no prazo ora 

assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51494 Nr: 820-14.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA ALVES & ALVES LTDA ME, ALOISIO 

COSTA ALVES, AMELIA BORGES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÉSIO RIBEIRO JÚNIOR - 

OAB:9491, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14667/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 20.06.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002231-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

JULIO CESAR BORGES (IMPETRADO)

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR 

E NOTIFICAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - ZONA 02 MANDADO DE 

SEGURANÇA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM. : Joseane Carla 

R. Viana Quinto Dados do processo:  PROCESSO: 

1002231-55.2018.8.11.0006, ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[Tabelionatos, Registros, Cartórios], VALOR DA CAUSA: R$ 100,00. 

Partes do processo: PARTE AUTORA: IMPETRANTE: JULIANO ALVES 

MACHADO ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Dr.(s) Advogado: 

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB: MT20170/O Endereço: desconhecido 

AUTORIDADE(S) COATORA(S) E QUALIFICAÇÃO: IMPETRADOS: 

MUNICIPIO DE CACERES, SECRETÁRIO DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE CÁCERES-MT . FINALIDADE: INTIMAR OS COATORES ACIMA PARA 

QUE CUMPRAM A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA e, após, PROCEDER ÀS 

SUAS NOTIFICAÇÃO , por todo conteúdo da decisão abaixo transcrita e 

da petição inicial, cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, PARA PRESTAR(EM) AS INFORMAÇÕES 

QUE TIVER(EM), NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. LIMINAR DEFERIDA: 1) O 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, juntamente com a SECRETARIA DE FAZENDA 

MUNICIPAL, deverão promover a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário referente às notificações de nº 3371 e nº 4385 emitidas em 

desfavor do Impetrante, com força nos artigos 41, inciso IV do CTM e art. 

300 do CPC; 2) O descumprimento do item “c” acarretará multa diária e 

pessoal do Prefeito Municipal e do Secretario Municipal de Fazenda no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do crime 

de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal. 

DESPACHO/DECISÃO: EM ANEXO Cáceres/MT, 20 de julho de 2018. 

Joseane Carla R. Viana Quinto Juíza de Direito CERTIFICO ser autêntica a 

determinação supra, da MMa. Juíza de Direito Joseane Carla R. Viana 

Quinto. Julienne de Melo Kill Aguirre Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: 

-TELEFONE: (65) 32111300 (65) 32111300.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004922-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1004922-76.2017.8.11.0006. AUTOR: MUNICIPIO DE CACERES RÉU: 

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de HORIZONTE ENGENHARIA LTDA. O processo já 

está em curso, já havendo a regularização da relação processual havida 

com a citação e oferecimento de defesa pela parte ré, bem como a 

posterior impugnação à contestação pela parte autora. Também já foi 

apreciado o requerimento de urgência, quando então decidiu-se nos 

seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do art. 300, §1° do Código 

de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA almejada, 

a fim de que: - seja promovida em favor do MUNICÍPIO DE CÁCERES a 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE do prédio onde encontra-se localizado o 

antigo terminal rodoviário (Situado na Av. 7 de Setembro), bem como 

DETERMINO que a parte ré HORIZONTE ENGENHARIA LTDA – ME 

implemente o fiel e absoluto cumprimento do CONTRATO ADMINISTRATIVO 

047/2004 e respectivo REGULAMENTO GERAL de modo a passar a 

executar a exploração dos serviços de transporte rodoviário nos exatos 

limites do contrato administrativo mencionado, mormente, que o faça na 

“NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA”, conforme pactuado administrativamente. 

Para o cumprimento desta medida, anoto o prazo de 30 (trinta) dias, para 

que a requerida desocupe voluntariamente o antigo terminal rodoviário, 

restituindo o espaço ao MUNICÍPIO, e faça cumprir a íntegra do contrato 

administrativo de concessão no endereço do novo terminal rodoviário.” 

Após a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, houve nova 

decisão, segundo a qual: “Ante o exposto, reconheço a omissão e entrego 

PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para o fim de 

determinar o quanto segue: - Intimem-se os terceiros sublocatários 

indicados pelo Réu na sua petição de Embargos, a fim de que tomem 

conhecimento do inteiro teor da ação (entregando-lhes cópia da inicial) e 

da decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor do 

MUNICÍPIO. Anote-se no mandado que acaso pretendam integrar a lide 

deverão fazê-lo por meio da Assistência (art. 119 do CPC e art. 59, §2° da 

Lei 8.245/1991). Anote-se no mandado que o prazo para desocupação 

dos terceiros findará quando decorrido o já estipulado para a Requerida 

na decisão concessiva da tutela. Expeça-se o necessário com urgência.” 

Verifica-se então, que após a decisão proferida no id. 12815818, houve a 

extensão dos efeitos da decisão à todos os comerciantes que estivessem 

no local objeto da reintegração de posse. Ocorre que no id. 13602404 

sobreveio pedido de ASSISTÊNCIA. Ocorre que por estar incompleto, o 

pedido de assistência foi complementado no id. 13932920. Através da 

manifestação, as seguintes pessoas postularam a intervenção do 

processo à título de assistência: 1 – Alcione Lopes de Oliveira, CPF: 

846.934.951-15, RG: 1048604-6; 2 – Benigna Sejas Ucieda, CPF: 

874.228.591-72, RNE: V287389-8; 3 – Blanca Flora Villarroel de Velasco, 

RNE: Y245836-J; 4 – Joandia Ferreira da Silva Barbosa, CPF: 

052.784.894-80, RG: 2228254; 5 – Luiza Surubi, CPF:432.565.111-04, RG: 

0766282-3; 6 – Marisabel Velasco Revilla, CPF: 065.887.301-60, RG: 

2224075; 7 – Pablo Walter Arroyo Villarroel, CPF: 059.583.331-50, RG: 

269607-4; 8 – Valvenagues Ferreira de Castro, RG: 729884; No tocante a 

justificativa de interesse à atuar no feito, na condição de assistentes, 

manifestaram-se nos seguintes termos: “Os interessados estão presentes 

no local desde 1994 e por mais de 20 anos realizam suas atividades 

comerciais naquela determinada área, localizada entre a Avenida 7 de 

Setembro e São João com a Rua 13 de Junho nesta cidade. O contrato 

administrativo (nº 047/2004) foi firmado 10 anos depois da permanência 

dos interessados na localidade, onde mais de quinze famílias realizam 

atividades profissionais para manter seu próprio sustento. Em 2004, a 

administração pública municipal de Cáceres realizou o contrato com a 

empresa Horizonte Engenharia Ltda., com finalidade de finalizar as 

atividades rodoviárias no Terminal do Centro de Cáceres após a criação 

da nova rodoviária interestadual, localizada no Bairro Junco, na saída da 

cidade de Cáceres, o que ocorreu no ano de 2007. No entanto, a 
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rodoviária continuou com seu funcionamento, em razão de toda estrutura 

já existente naquela localidade e o conjunto de lojas que a cercam. Os 

presentes interessados dedicam suas atividades comerciais naquela 

região por muito tempo, antes mesmo da contratação com a Empresa 

Horizonte Engenharia Ltda. e todos esses pontos comerciais estão 

legalizados, através do pagamento de alvará de funcionamento e seus 

respectivos impostos, conforme previsão legal municipal (Código de Obras 

e Posturas Municipais – Lei Complementar nº 19/2015). “Artigo 357 - O 

alvará de funcionamento será concedido por prazo determinado, devendo 

ser renovado anualmente. Parágrafo Único - O alvará de funcionamento 

poderá ser caçado, se constatado o funcionamento de atividade diferente 

àquela para a qual foi licenciada.” No momento que o próprio município 

determina a respeito do funcionamento do comércio, indústria e dos 

prestadores de serviços, este também reconhece o alvará de 

funcionamento dos interessados, retirando qualquer irregularidade 

apontada em sua permanência desde 1994. Dessa forma, fica 

comprovado o reconhecimento da administração pública quanto aos 

comércios existentes na região; sendo assim, não há que falar em 

irregularidade material da permanência dos interessados no local.” 

Também apresentou outras razões de fato e de direito para litigar em 

contraponto à pretensão deduzida na inicial. Ao final, formulou os 

seguintes requerimentos: “a) a intimação das demais partes para que se 

manifestem no prazo de 15 dias a respeito do presente pedido de 

assistência, nos termos do artigo 120 do Novo Código de Processo Civil; 

b) que seja deferido o pedido para conceder ao requerente a participação 

nos autos como assistente do réu; c) a intimação do Ministério Público, 

tendo em vista o nítido interesse público na questão debatida; d) a 

procedência de toda a argumentação trazida, bem como a marcação da 

audiência de conciliação no CEJUSC.” É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Em tela há pedido de intervenção de terceiros na 

condição de ASSISTENTES. Pela leitura das razões deduzidas pelos 

pretensos intervenientes, sua pretensão está oposta ao pedido deduzido 

na inicial de modo, então, que o pedido de assistência visa o auxílio ao réu 

quanto a discussão do mérito da ação. A respeito da Assistência, o 

Código de Processo Civil estabelece o quanto segue: “Art. 119. Pendendo 

causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente 

interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir 

no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida 

em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o 

assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não 

havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente 

será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se 

qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para 

intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.” Com 

efeito, antes de apreciar o requerimento de ingresso na condição de 

assistente, necessário se faz franquear às partes do processo a 

manifestação, quanto a possibilidade jurídica da intervenção. Somente 

após o decurso do prazo para tal é que o Juízo deverá se posicionar 

quanto o pedido de assistência. QUANTO A PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR No id. 14070903 o MUNICÍPIO DE CÁCERES reclama o 

descumprimento pelo réu do comando judicial concedido por este Juízo na 

decisão contida no id. 12201290. Da leitura do processo, de fato 

observa-se a inexistência de informações no sentido de que o imóvel 

tenha sido desocupado. Nas manifestações do réu este sinaliza o 

interesse em cumprir sem oposição ou irresignação o que já foi 

determinado pelo Juízo[1]. No entanto, os sublocatários estariam criando 

embaraços à desocupação do imóvel. Em razão disto, pois já noticiado 

anteriormente pela ré (id. 12666207), a decisão proferida por este Juízo 

quando apreciou os embargos de declaração (id. 12815818) estendeu os 

efeitos da decisão para todos os ocupantes do imóvel, notadamente os 

sublocatários do imóvel de modo que o mesmo fosse plenamente entregue 

ao MUNICÍPIO DE CÁCERES. Não obstante, da verificação do processo não 

se nota a oposição expressa ao cumprimento da decisão. Muito embora 

haja o pedido de intervenção deduzido por comerciantes, não há em meio 

aos pedidos a expressa pretensão de revogação total ou parcial da tutela 

de urgência já deferida neste feito. E ainda que se admitisse a existência 

de pedido implícito, tal dependerá de ulterior deferimento da assistência. 

Fato é que há muito tempo está pendente de cumprimento a decisão 

judicial na qual assinalou que até então não há qualquer base jurídica ou 

legal para a ocupação do imóvel em questão pela parte ré, havendo, 

então, indícios suficientes da precariedade da ocupação – o que não 

poder-se-ia admitir diante da ordem constitucional vigente, mormente 

quando apreciado o caso sob a perspectiva do princípio da legalidade 

inerente à administração pública e seus interesses subjacentes. Lembro 

ainda que não há risco de irreversibilidade do provimento, pois, acaso, no 

mérito, seja constatada situação jurídica diversa à impulsionar o Juízo a 

formação de sua convicção em modo antagônico ao que atualmente está 

expresso por meio da decisão deferiu a tutela de urgência, poderá então 

toda a situação ser retomada ao status quo (art. 300, §3° do CPC). Assim 

sendo, não há qualquer óbice para o cumprimento da tutela de urgência, 

pelo que o réu e os terceiros já intimados deverão se abster de qualquer 

embaraço ao cumprimento da decisão judicial já exposta por este Juízo. 

Ademais, acerca da inexistência de qualquer impedimento jurídico acerca 

do cumprimento do Mandado de Reintegração de posse, assinalo que não 

há neste feito qualquer informação de que tenha havido a interposição de 

agravo de instrumento e que deste tenha sido emanado efeito suspensivo. 

Assim sendo, o cumprimento do Mandado de Reintegração de posse, se 

impõe! É como decido! Ante o exposto, com base nas razões acima, e 

baseando-me nos fundamentos expostos nas decisões contidas nos ids. 

12201290 e 12815818, determino o IMEDIATO CUMPRIMENTO do 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Intimem-se o réu e os terceiros 

já intimados neste feito, a fim de que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

desocupem o imóvel, sob pena de apuração de prática criminal, além da 

imposição de multa diária, que neste ato fixo ao importe de R$10.000,00 

(dez mil reais). Esgotado o prazo de 24 horas, anotado acima, munido do 

mesmo mandado e independentemente de nova decisão, o Oficial de 

Justiça, contando com o apoio do MUNICÍPIO e RÉU para lidar com a 

retirada de toda a infraestrutura móvel do local, deverá proceder com a 

reintegração de posse do imóvel, ficando ainda autorizada a requisição de 

FORÇA POLICIAL junto ao COMANDO DA POLÍCIA MILITAR de 

CÁCERES/MT a fim de que o ato judicial seja cumprido com plena 

segurança à todos os envolvidos. Independente das providências acima, 

ainda delibero nos seguintes termos: - que a Secretaria da 4ª Vara adote 

as providências necessárias ao cumprimento das decisões anteriores, 

notadamente dando ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO (Patrimônio Público e 

Defesa do Consumidor) e AGER quanto a íntegra do processo; - além dos 

órgãos mencionados acima, deverá ser cientificado acerca desta ação o 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES e PROCON. 

Encaminhe cópia integral digitalizada; - Conste na intimação do Ministério 

Público (Consumidor), Poder Legislativo e AGER para análise sobre a 

necessidade/oportunidade da realização de uma audiência pública tendo 

como objeto a discussão da problemática existente acerca do terminal 

rodoviário de Cáceres e a busca de solução a ser construídas pelos 

interessados. - INTIMO ainda tanto autor como réu, para que no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto ao pedido de 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (ASSISTÊNCIA) formulada no processo, 

nos termos do art. 120 do Código de Processo Civil. Findo o prazo acima, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] Que, frise-se que é desejo da 

Requerida Horizonte Engenharia LTDA. proceder a integral mudança dos 

serviços de embarque e desembarque da estação rodoviária para o 

Terminal Rodoviário (Trecho de manifestação contido no id. 13394470.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004922-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1004922-76.2017.8.11.0006. AUTOR: MUNICIPIO DE CACERES RÉU: 

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de HORIZONTE ENGENHARIA LTDA. O processo já 

está em curso, já havendo a regularização da relação processual havida 

com a citação e oferecimento de defesa pela parte ré, bem como a 

posterior impugnação à contestação pela parte autora. Também já foi 

apreciado o requerimento de urgência, quando então decidiu-se nos 

seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do art. 300, §1° do Código 
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de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA almejada, 

a fim de que: - seja promovida em favor do MUNICÍPIO DE CÁCERES a 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE do prédio onde encontra-se localizado o 

antigo terminal rodoviário (Situado na Av. 7 de Setembro), bem como 

DETERMINO que a parte ré HORIZONTE ENGENHARIA LTDA – ME 

implemente o fiel e absoluto cumprimento do CONTRATO ADMINISTRATIVO 

047/2004 e respectivo REGULAMENTO GERAL de modo a passar a 

executar a exploração dos serviços de transporte rodoviário nos exatos 

limites do contrato administrativo mencionado, mormente, que o faça na 

“NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA”, conforme pactuado administrativamente. 

Para o cumprimento desta medida, anoto o prazo de 30 (trinta) dias, para 

que a requerida desocupe voluntariamente o antigo terminal rodoviário, 

restituindo o espaço ao MUNICÍPIO, e faça cumprir a íntegra do contrato 

administrativo de concessão no endereço do novo terminal rodoviário.” 

Após a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, houve nova 

decisão, segundo a qual: “Ante o exposto, reconheço a omissão e entrego 

PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para o fim de 

determinar o quanto segue: - Intimem-se os terceiros sublocatários 

indicados pelo Réu na sua petição de Embargos, a fim de que tomem 

conhecimento do inteiro teor da ação (entregando-lhes cópia da inicial) e 

da decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor do 

MUNICÍPIO. Anote-se no mandado que acaso pretendam integrar a lide 

deverão fazê-lo por meio da Assistência (art. 119 do CPC e art. 59, §2° da 

Lei 8.245/1991). Anote-se no mandado que o prazo para desocupação 

dos terceiros findará quando decorrido o já estipulado para a Requerida 

na decisão concessiva da tutela. Expeça-se o necessário com urgência.” 

Verifica-se então, que após a decisão proferida no id. 12815818, houve a 

extensão dos efeitos da decisão à todos os comerciantes que estivessem 

no local objeto da reintegração de posse. Ocorre que no id. 13602404 

sobreveio pedido de ASSISTÊNCIA. Ocorre que por estar incompleto, o 

pedido de assistência foi complementado no id. 13932920. Através da 

manifestação, as seguintes pessoas postularam a intervenção do 

processo à título de assistência: 1 – Alcione Lopes de Oliveira, CPF: 

846.934.951-15, RG: 1048604-6; 2 – Benigna Sejas Ucieda, CPF: 

874.228.591-72, RNE: V287389-8; 3 – Blanca Flora Villarroel de Velasco, 

RNE: Y245836-J; 4 – Joandia Ferreira da Silva Barbosa, CPF: 

052.784.894-80, RG: 2228254; 5 – Luiza Surubi, CPF:432.565.111-04, RG: 

0766282-3; 6 – Marisabel Velasco Revilla, CPF: 065.887.301-60, RG: 

2224075; 7 – Pablo Walter Arroyo Villarroel, CPF: 059.583.331-50, RG: 

269607-4; 8 – Valvenagues Ferreira de Castro, RG: 729884; No tocante a 

justificativa de interesse à atuar no feito, na condição de assistentes, 

manifestaram-se nos seguintes termos: “Os interessados estão presentes 

no local desde 1994 e por mais de 20 anos realizam suas atividades 

comerciais naquela determinada área, localizada entre a Avenida 7 de 

Setembro e São João com a Rua 13 de Junho nesta cidade. O contrato 

administrativo (nº 047/2004) foi firmado 10 anos depois da permanência 

dos interessados na localidade, onde mais de quinze famílias realizam 

atividades profissionais para manter seu próprio sustento. Em 2004, a 

administração pública municipal de Cáceres realizou o contrato com a 

empresa Horizonte Engenharia Ltda., com finalidade de finalizar as 

atividades rodoviárias no Terminal do Centro de Cáceres após a criação 

da nova rodoviária interestadual, localizada no Bairro Junco, na saída da 

cidade de Cáceres, o que ocorreu no ano de 2007. No entanto, a 

rodoviária continuou com seu funcionamento, em razão de toda estrutura 

já existente naquela localidade e o conjunto de lojas que a cercam. Os 

presentes interessados dedicam suas atividades comerciais naquela 

região por muito tempo, antes mesmo da contratação com a Empresa 

Horizonte Engenharia Ltda. e todos esses pontos comerciais estão 

legalizados, através do pagamento de alvará de funcionamento e seus 

respectivos impostos, conforme previsão legal municipal (Código de Obras 

e Posturas Municipais – Lei Complementar nº 19/2015). “Artigo 357 - O 

alvará de funcionamento será concedido por prazo determinado, devendo 

ser renovado anualmente. Parágrafo Único - O alvará de funcionamento 

poderá ser caçado, se constatado o funcionamento de atividade diferente 

àquela para a qual foi licenciada.” No momento que o próprio município 

determina a respeito do funcionamento do comércio, indústria e dos 

prestadores de serviços, este também reconhece o alvará de 

funcionamento dos interessados, retirando qualquer irregularidade 

apontada em sua permanência desde 1994. Dessa forma, fica 

comprovado o reconhecimento da administração pública quanto aos 

comércios existentes na região; sendo assim, não há que falar em 

irregularidade material da permanência dos interessados no local.” 

Também apresentou outras razões de fato e de direito para litigar em 

contraponto à pretensão deduzida na inicial. Ao final, formulou os 

seguintes requerimentos: “a) a intimação das demais partes para que se 

manifestem no prazo de 15 dias a respeito do presente pedido de 

assistência, nos termos do artigo 120 do Novo Código de Processo Civil; 

b) que seja deferido o pedido para conceder ao requerente a participação 

nos autos como assistente do réu; c) a intimação do Ministério Público, 

tendo em vista o nítido interesse público na questão debatida; d) a 

procedência de toda a argumentação trazida, bem como a marcação da 

audiência de conciliação no CEJUSC.” É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Em tela há pedido de intervenção de terceiros na 

condição de ASSISTENTES. Pela leitura das razões deduzidas pelos 

pretensos intervenientes, sua pretensão está oposta ao pedido deduzido 

na inicial de modo, então, que o pedido de assistência visa o auxílio ao réu 

quanto a discussão do mérito da ação. A respeito da Assistência, o 

Código de Processo Civil estabelece o quanto segue: “Art. 119. Pendendo 

causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente 

interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir 

no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida 

em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o 

assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não 

havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente 

será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se 

qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para 

intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.” Com 

efeito, antes de apreciar o requerimento de ingresso na condição de 

assistente, necessário se faz franquear às partes do processo a 

manifestação, quanto a possibilidade jurídica da intervenção. Somente 

após o decurso do prazo para tal é que o Juízo deverá se posicionar 

quanto o pedido de assistência. QUANTO A PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR No id. 14070903 o MUNICÍPIO DE CÁCERES reclama o 

descumprimento pelo réu do comando judicial concedido por este Juízo na 

decisão contida no id. 12201290. Da leitura do processo, de fato 

observa-se a inexistência de informações no sentido de que o imóvel 

tenha sido desocupado. Nas manifestações do réu este sinaliza o 

interesse em cumprir sem oposição ou irresignação o que já foi 

determinado pelo Juízo[1]. No entanto, os sublocatários estariam criando 

embaraços à desocupação do imóvel. Em razão disto, pois já noticiado 

anteriormente pela ré (id. 12666207), a decisão proferida por este Juízo 

quando apreciou os embargos de declaração (id. 12815818) estendeu os 

efeitos da decisão para todos os ocupantes do imóvel, notadamente os 

sublocatários do imóvel de modo que o mesmo fosse plenamente entregue 

ao MUNICÍPIO DE CÁCERES. Não obstante, da verificação do processo não 

se nota a oposição expressa ao cumprimento da decisão. Muito embora 

haja o pedido de intervenção deduzido por comerciantes, não há em meio 

aos pedidos a expressa pretensão de revogação total ou parcial da tutela 

de urgência já deferida neste feito. E ainda que se admitisse a existência 

de pedido implícito, tal dependerá de ulterior deferimento da assistência. 

Fato é que há muito tempo está pendente de cumprimento a decisão 

judicial na qual assinalou que até então não há qualquer base jurídica ou 

legal para a ocupação do imóvel em questão pela parte ré, havendo, 

então, indícios suficientes da precariedade da ocupação – o que não 

poder-se-ia admitir diante da ordem constitucional vigente, mormente 

quando apreciado o caso sob a perspectiva do princípio da legalidade 

inerente à administração pública e seus interesses subjacentes. Lembro 

ainda que não há risco de irreversibilidade do provimento, pois, acaso, no 

mérito, seja constatada situação jurídica diversa à impulsionar o Juízo a 

formação de sua convicção em modo antagônico ao que atualmente está 

expresso por meio da decisão deferiu a tutela de urgência, poderá então 

toda a situação ser retomada ao status quo (art. 300, §3° do CPC). Assim 

sendo, não há qualquer óbice para o cumprimento da tutela de urgência, 

pelo que o réu e os terceiros já intimados deverão se abster de qualquer 

embaraço ao cumprimento da decisão judicial já exposta por este Juízo. 

Ademais, acerca da inexistência de qualquer impedimento jurídico acerca 

do cumprimento do Mandado de Reintegração de posse, assinalo que não 

há neste feito qualquer informação de que tenha havido a interposição de 

agravo de instrumento e que deste tenha sido emanado efeito suspensivo. 

Assim sendo, o cumprimento do Mandado de Reintegração de posse, se 

impõe! É como decido! Ante o exposto, com base nas razões acima, e 

baseando-me nos fundamentos expostos nas decisões contidas nos ids. 

12201290 e 12815818, determino o IMEDIATO CUMPRIMENTO do 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Intimem-se o réu e os terceiros 
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já intimados neste feito, a fim de que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

desocupem o imóvel, sob pena de apuração de prática criminal, além da 

imposição de multa diária, que neste ato fixo ao importe de R$10.000,00 

(dez mil reais). Esgotado o prazo de 24 horas, anotado acima, munido do 

mesmo mandado e independentemente de nova decisão, o Oficial de 

Justiça, contando com o apoio do MUNICÍPIO e RÉU para lidar com a 

retirada de toda a infraestrutura móvel do local, deverá proceder com a 

reintegração de posse do imóvel, ficando ainda autorizada a requisição de 

FORÇA POLICIAL junto ao COMANDO DA POLÍCIA MILITAR de 

CÁCERES/MT a fim de que o ato judicial seja cumprido com plena 

segurança à todos os envolvidos. Independente das providências acima, 

ainda delibero nos seguintes termos: - que a Secretaria da 4ª Vara adote 

as providências necessárias ao cumprimento das decisões anteriores, 

notadamente dando ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO (Patrimônio Público e 

Defesa do Consumidor) e AGER quanto a íntegra do processo; - além dos 

órgãos mencionados acima, deverá ser cientificado acerca desta ação o 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES e PROCON. 

Encaminhe cópia integral digitalizada; - Conste na intimação do Ministério 

Público (Consumidor), Poder Legislativo e AGER para análise sobre a 

necessidade/oportunidade da realização de uma audiência pública tendo 

como objeto a discussão da problemática existente acerca do terminal 

rodoviário de Cáceres e a busca de solução a ser construídas pelos 

interessados. - INTIMO ainda tanto autor como réu, para que no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto ao pedido de 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (ASSISTÊNCIA) formulada no processo, 

nos termos do art. 120 do Código de Processo Civil. Findo o prazo acima, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] Que, frise-se que é desejo da 

Requerida Horizonte Engenharia LTDA. proceder a integral mudança dos 

serviços de embarque e desembarque da estação rodoviária para o 

Terminal Rodoviário (Trecho de manifestação contido no id. 13394470.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003249-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARA BRANDINI DE ASSUNCAO MURTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 13:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001741-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS FABIO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001739-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAS AQUINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 14:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002995-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE OAB - MT24157/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002995-41.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO 

DE EVENTOS - CEBRASPE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE em face ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO 

DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE 

EVENTOS - CEBRASPE. Em síntese, a Requerente alega que prestou 

concurso público para Delegado de Polícia Substituto regulado pelo Edital 

Nº 01, de 16 de março de 2017, sendo divido em 06 fases. Afirma que o 

Autor logrou êxito na primeira e na segunda fase do certame, que 

compreendiam a prova escrita objetiva, a prova escrita dissertativa, a 

prova oral e a prova de títulos. Após obter resultados satisfatórios nas 

fases citadas, o Autor foi convocado para fazer entrevista com a junta 

médica do CEBRASPE, bem como entregar exames que atestassem que o 

mesmo possuía boa saúde e que não apresentava qualquer condição 

incapacitante para o cargo, o que fora devidamente realizado no dia 20 de 

maio de 2018. Em momento seguinte, quando foram requeridos exames e 

laudos complementares e/ou faltantes de outros candidatos, foi requerido 

do autor que apresentasse eletrocardiograma assinado por médico com 

registro no RQE, o que foi efetivamente feito. Informa, que para a sua 

surpresa, quando da divulgação do resultado provisório dos exames 

médicos, a junta médica do CEBRASPE, baseando-se exclusivamente no 

Ecodopplercardiograma Documento entregue pelo Autor ( III – pt 3, 4, 5, 6), 

que mencionou “dupla lesão pulmonar (estenose valvar pulmonar 

congênita com bloqueio incompleto de ramo direito)”, o considerou INAPTO 

para exercer o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Judiciária do Estado 

de Mato Grosso. Assim, o Autor se vê impossibilitado de participar das 

demais fases do concurso, notadamente da fase de Teste de Aptidão 

Física – TAF, que será realizado nos dias 21 e 22/07/2018, ou seja, a 

menos de 01 (um) mês, razão pela qual se faz necessário ajuizamento da 

presente demanda a fim de ser concedida tutela de urgência para garantir 

que o Autor prossiga nas demais fases do certame. O processo veio 

concluso. É o relato do necessário. Fundamenta-se e decide-se. 

Primeiramente, verifico que admite-se o controle de legalidade – de forma 

excepcional – quando verificado eventual descompasso entre as 

questões cobradas e o conteúdo programático constante no edital, isto 

significa que somente em casos especiais poderá haver essa 

intervenção, que invariavelmente ocorre em situações teratológicas. Neste 

sentido, colhe-se a ementa do STJ: AgRg nos EAREsp 130247 / MS 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL 2012/0162911-7 AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS TESES CONFRONTADAS. 

CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA 

EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. (…) 2.- 
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Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em matéria de concurso público, 

o Poder Judiciário deve limitar-se ao exame de legalidade das normas do 

edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, não analisando a 

formulação das questões objetivas, salvo quando existir flagrante 

ilegalidade ou inobservância das regras do certame. 3.- O precedente 

colacionado, ao invés de infirmar esse entendimento, o corrobora, na 

medida em que ressalta a excepcionalidade da intervenção judicial. 4.- 

Agravo Regimental improvido O Superior Tribunal de Justiça, como 

demonstrado, pacificou o entendimento segundo o qual a intervenção 

jurisdicional no âmbito de qualquer concurso público deve ter estreita 

objetividade, sob pena do subjetivismo analítico configurar indevida 

intervenção jurisdicional na esfera administrativa. No caso ora em exame, 

o autor alegou que sua patologia não o impedem de assumir o cargo 

público, bem como não foi solicitado exames/laudos complementares, pois, 

segundo a organizadora, essas alterações são incompatível com o cargo 

pretendido, não motivando a sua decisão. Analisando detidamente os 

autos, verifico que o requerente não possui condições clínicas para 

participar do certame para Delegado de Polícia Substituto, vez que não 

obtém os requisitos exigidos no edital. O edital nº 1 – PJC/MT, de 16 de 

março de 2017, prevê no subitem 9.15, VII, alínea “E”: 9.15 São condições 

clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso 

público, bem como para a posse no cargo: VII – sistema cardiovascular: e) 

cardiopatia congênita, ressalvada a comunicação interatrial (CIA), a 

comunicação interventricular (CIV) e a persistência do canal arterial (PCA) 

– desde que corrigidas cirurgicamente, e a presença de valva aórtica 

bicúspide, desde que não esteja associada a repercussão funcional; 

Sobre o tema, é sabido que o edital fixa as regras do certame, fazendo lei 

entre as partes. O poder público exibe suas condições e o interessado, 

inscrevendo-se, concorda com elas. Trata-se de decorrência lógica do 

princípio da legalidade e moralidade, como também da vinculação ao edital. 

Ocorre que, à época da inscrição, o autor já tinha conhecimento das 

exigências do edital, da vedação ao candidato portador de cardiopatia 

congênita, como no caso é acometido ao requerente. Portanto, não tendo 

o autor atendido às exigências legais, não se vê amparo em sua 

pretensão por expressa disposição editalícia. Diante do exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de liminar vindicado. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da manifestação expressa da parte requerida em 

ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC. Cite-se o réu da presente ação 

para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com 

prazo previsto no art. 183, todos do CPC. Ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 05 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DE FARIA 16036624808 (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14288682, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007614-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14288998, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001738-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETIENNE LIRA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 14:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007612-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14289365, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 14:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14289930, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POKER VIAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)
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MARIEL NASCIMENTO DE MACEDO (REQUERIDO)

BIASE & FERREIRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14291059, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000602-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CATARINO BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILAINE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000780-92.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEI DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: LUCILAINE SANTANA DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Cite-se a requerida, na forma e moldes legais. No 

mais, aguarde-se a realização de audiência de conciliação designada nos 

autos, devendo a s partes serem intimadas acerca da solenidade. Na data 

da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 

do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VALEJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 15:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006849-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UELINTON RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14293644, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003140-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003140-97.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste 

acerca da presente execução. Advindo manifestação ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003142-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1003142-67.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste 

acerca da presente execução. Advindo manifestação ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007749-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PALMIRO DA SILVA E LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDO CARDOSO (REQUERIDO)

AMARO TELES DE MOURA (REQUERIDO)

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14296202, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA GONCALVES FRIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14296812, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007812-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14299117, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011945-61.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIJANIRA NOVAES DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011945-61.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: DEIJANIRA NOVAES DO 

AMARAL EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado a sentença de id. 12621232, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 

2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003075-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SAURINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003075-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA AMELIA SAURINI DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Em síntese, a requerente alega ter sido diagnosticada com 

Mielofibrose Aguda (CID 10 C94.5), necessitando do uso por tempo 

indeterminado do medicamento JAKAVANI (ruxolitinibe) 20mg (12 em 12 

horas). Aduz ainda não possuir condições financeiras para arcar com o 

custo do medicamento, procurando desta feita a rede pública, ao qual lhe 

foi informada que o fármaco não é contemplado no SUS. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência que os 

requeridos procedam com o fornecimento do medicamento JAVAKI 

(ruxolitinibe) 20 mg por tempo indeterminado, ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular (sem licitação). Parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) de id. 14267461. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passo a decidir. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos 

autos, há documentos indicadores do grave quadro clínico da autora, a 

qual necessita com urgência do medicamento em questão, uma vez que foi 

diagnostica com doença considerada rara no Brasil, havendo laudo 

médico atestando que o medicamento é imprescindível para o tratamento 

da requerente. Ainda, diante da situação em tela, resta configurada a 

imprescindibilidade do fornecimento do medicamento prescrito, eis que o 

não fornecimento poderá acarretar grandes sofrimentos à autora e a 

situação em que se encontra, podendo vir a óbito, exigindo atuação firme 

do Poder Judiciário. É da jurisprudência: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO - DEVER DE FORNECER O 

MEDICAMENTO - SOLIDARIEDADE - SENTENÇA RATIFICADA. O 

fornecimento de medicamento às pessoas desprovidas de recursos 

financeiros decorre do direito Constitucional à vida e à saúde. É dever do 

Estado assegurar tratamento necessário à sobrevivência, mormente 

quando se tratar de paciente cujo medicamento seja imprescindível e 

indispensável à sua saúde. A União, os Estados e os Municípios têm 

obrigações solidárias em termos da preservação da saúde; entretanto, o 

litisconsórcio é facultativo. (Reexame Necessário de Sentença nº 

22662/2007, Segunda Câmara Cível, Relatora Juíza Clarice Claudino da 

Silva, data do julgamento 27/06/07).” Entretanto, em que pese existir 

parecer do NAT fazendo referencia a medicamento diverso daquele 

indicado pelo médico para tratar a doença da Requerente, consta no ID n. 

9498671 relatório médico atualizado, sustentando a ineficácia do mesmo 

para o tratamento de que a Requerente necessita. Insta salientar que o 

medicamento em questão não consta na lista expressa pela Portaria n°. 

2.982/2009 - Ministério da Saúde. Não obstante a informação acima, a 1ª 

Seção do STJ, nos autos REsp 1.657.156, definiu que a concessão de 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) comprovação por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar 

com o custo de medicamento prescrito; e 3) existência de registro na 

Anvisa do medicamento. Compulsando os autos, verificam-se estar 

presentes todos os requisitos delimitados pela Superior Corte. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A 
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PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e 

não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A 

TUTELA ANTECIPADA para determinar que os Requeridos, ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, no prazo de 10 (dez) dias, 

procedam com o fornecimento do medicamento JAVAKI (ruxolitinibe) 20 

mg por tempo indeterminado, ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular (sem licitação); c) O não cumprimento da 

determinação supra acarretará em bloqueio nas contas dos requeridos; d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação; e) 

Citem-se os requeridos da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, 

todos do CPC; f) Encaminhe-se, via e-mail, cópia da presente liminar à 

assessoria de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado e Município de 

Cáceres; g) Intimem-se pessoalmente os requeridos acerca da presente 

decisão; h) Expeça-se o necessário; i) Cumpra-se. CÁCERES, 19 de julho 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006296-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14300263, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012356-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NERIS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007164-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14301274, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007949-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14301684, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA APARECIDA EGNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007950-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14301804, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001323-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIO SANDRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Trata-se de ação 

proposta por Flavio Sandro de Oliveira em face do Banco BMG. Deferida a 

tutela de urgência, o requerido não cumpriu com o determinado. Pedido de 

execução da multa de id. 13558002. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece relato. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a 

execução da multa diária deve obedecer os procedimentos de 

cumprimento provisório de sentença, conforme menciona o art. 297, § 

único, do CPC. Com isto, entendo que o pedido formulado pelo requerente 

deve ser realizado em ação autônoma, por dependência a este feito, nos 

termos do art. 520 e seguintes do CPC. Ante o exposto, indefiro o pleito 

acima mencionado, com relação a execução da multa diária. Intime-se via 

correio a requerida para que cumpra a medida de urgência determinada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa. Aguarde-se 

a realização da audiência designada. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de julho 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA EDITE LOFFLER LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000570-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRA EDITE LOFFLER 

LARA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Proferida sentença no id. 10881694, a requerida 

interpôs recurso inominado de id. 11430080. Pagamento espontâneo da 

dívida no id. 12045045. Pedido de execução provisória de id. 13866613. É 

o que merece relato. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifica-se 

que a execução da multa diária deve obedecer os procedimentos de 

cumprimento provisório de sentença, conforme menciona o art. 297, § 

único, do CPC. Com isto, entendo que o pedido formulado pelo requerente 

deveria ter ser realizado em ação autônoma, por dependência a este feito, 

nos termos do art. 520 e seguintes do CPC, antes do trânsito em julgado 

da sentença prolatada na demanda. Tendo em vista o cumprimento da 

medida de urgência, o pedido de majoração de multa diária perde o objeto. 

Ante o exposto, indefiro o pleito acima mencionado. Considerando o 

pagamento espontâneo da dívida determinada em sentença, resta 

prejudicado o recurso inominado interposto. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 12 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012634-66.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE GAMA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012634-66.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE GAMA 

DE SOUZA EXECUTADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Indefiro o pleito vindicado no id. 12698685, 

pois entendo que a parte exequenda não questionada, a qual menciona o 

art. 535, § 4°, do CPC, deve ser executada em autos em apartado, para 

não causar tumulto processual. Remetam-se imediatamente os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010856-61.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010856-61.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIO JUNIOR SILVA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebo o recurso interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do 

art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida a apresentar as 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002185-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMAR FRANCISCO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora sobre determinada 

importância eventualmente encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da Requerida, por meio do sistemaon line Bacen-Jud, em valor 

correspondente ao cumprimento da liminar deferida nos autos. Assim, 

diante da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos Requeridos, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro 

nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo Autor, e 

em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CNPJ n. 

03.507.415/0001-44, de titularidade do Primeiro Requerido Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 22.5000,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). 

Permaneçam os autos conclusos. Sendo a busca positiva, intime-se o 

requerente para informar a conta bancária correspondente.. Restando a 

busca infrutífera, intime-se o Autor para manifestar-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003331-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIL GONCALVES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003331-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES FERRO 

DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIL 

GONCALVES DE FIGUEIREDO Vistos, etc. Dispensado o relatório,nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Considerando o pedido 

de desistência da ação, extingo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Intime-se o requerente. Cumpra-se. 

CÁCERES, 19 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003326-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUCAS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003326-23.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES FERRO 

DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS 

GONCALVES DE ARAUJO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Considerando o pedido de 

desistência da ação, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos. Sentença Publicada eletronicamente. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000589-47.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE GOMES COSTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Infere-se dos autos que a 

requerente foi intimada para emendar a inicial, deixando transcorrer o 

prazo sem que houvesse qualquer manifestação., razão pela qual 

INDEFIRO a exordial. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem 

exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se 

a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000590-32.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE GOMES COSTA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc Infere-se dos autos que a requerente foi 

intimada para emendar a inicial, deixando transcorrer o prazo sem que 

houvesse qualquer manifestação., razão pela qual INDEFIRO a exordial. 

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos 

termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000592-02.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE GOMES COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95 Infere-se dos autos que a 

requerente foi intimada para emendar a inicial, posto que os documentos 

juntados nos autos estão desatualizados, deixando transcorrer o prazo 

sem que houvesse qualquer manifestação. Diante do exposto, julgo extinto 

o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único 

c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000593-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE GOMES COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por ARLETE GOMES COSTA, alegando omissão. 

Em que pese a arguição de omissão, verifico que seria o caso de 

contradição. Compulsando os autos, denoto que a parte requerente fora 

intimada via sistema, e não via DJE, o que seria o correto. Isto posto, 

conheço dos presentes embargos e dou provimento, revogando-se desta 

feita a sentença de id. 12531251. Devolva-se o prazo para cumprimento 

do despacho de id. 11765384. Publicada eletronicamente. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000603-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FATIMA DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Trata-se de embargos 

declaratórios opostos pela autora em face da sentença de id. 12530844. É 

o que merece ser relatado. Passo a decidir. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerente não fora intimada via DJE, conforme 

preconiza as normas regulamentadoras do PJE, bem como o Código de 

Processo Civil. Isto posto, conheço dos presentes embargos, ante a 

presença de seus requisitos, bem como dou provimento, revogando-se 

desta feita a sentença acima mencionada. Devolva-se o prazo para que a 

requerente emende a inicial, nos termos definidos no despacho de id. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 75 de 558



11776320. Publicada eletronicamente. Intime-se a autora. CÁCERES, 11 de 

julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA CORREA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000604-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FLORINDA CORREA DA 

SILVA BATISTA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS 

LTDA - EPP Vistos, etc. Infere-se dos autos que a requerente foi intimada 

para emendar a inicial, posto que os documentos juntados nos autos estão 

desatualizados, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer 

manifestação. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do 

mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000605-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOVANIA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pela parte requerente em face a 

sentença de id. 12530657. É o que merece relato. Passo a decidir. 

Compulsando os autos, verifica-se que a autora não fora intimada via DJE 

para emendar a inicial, conforme preconiza as normas regulamentadoras 

do PJE, bem como o Código de Processo Civil. Isto posto, conheço dos 

presentes embargos declaratórios, por estarem presentes os requisitos 

de admissibilidade, e dou-lhes provimento, revogando-se desta feita a 

sentença acima mencionada. Devolva-se o prazo para que a requerente 

atenda a determinação contida no despacho 11776198. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de 

julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003098-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003098-48.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSA DE ARRUDA DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que os autos 

1003097-63.2018.8.11.0006 possuem o mesmo pedido, causa de pedir e 

as mesmas partes. Com isto, verifica-se a ocorrência de litispendência 

neste feito. Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003099-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003099-33.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSA DE ARRUDA DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que os autos 

1003097-63.2018.8.11.0006 possuem o mesmo pedido, causa de pedir e 

as mesmas partes. Com isto, verifica-se a ocorrência de litispendência 

neste feito. Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003100-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003100-18.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSA DE ARRUDA DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que os autos 

1003097-63.2018.8.11.0006 possuem o mesmo pedido, causa de pedir e 

as mesmas partes. Com isto, verifica-se a ocorrência de litispendência 

neste feito. Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 
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1003101-03.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSA DE ARRUDA DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que os autos 

1003097-63.2018.8.11.0006 possuem o mesmo pedido, causa de pedir e 

as mesmas partes. Com isto, verifica-se a ocorrência de litispendência 

neste feito. Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003097-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSA DE ARRUDA DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Considerando o pedido de desistência da demanda, 

homologo, por sentença, o pleito vindicado, extinguindo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ficando 

revogada a medida de urgência deferida. Proceda a secretaria da vara 

com o cancelamento da audiência agendada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA DELUQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004741-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PALMIRA DELUQUE LEITE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234483 Nr: 4175-12.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511

 Vistos etc,

Diante da ausência do d. advogado constituído nos autos, nomeio para 

acompanhar a presente audiência, forte no primado constitucional dos 

incisos LV do artigo 5º da Constituição Federal de 88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, o ilustre advogado Dr. 

Fernando Henrique Andrade Vasconcelos OAB/MT 24431/O, para o ato, a 

qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu grau 

acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22 e seguintes do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Consigne-se que tal 

providencia faz-se necessária considerando que o representante da 

Defensoria Pública lotado nessa 1ª Vara Criminal, se recusa a atuar em 

cartas precatórias cujos acusados sejam representados junto ao juízo 

deprecante por advogado constituído. Por força e na forma do provimento 

09/2007/CGJ/MT, pelo serviço a ser desempenhado pelo advogado dativo 

em testilha, e levando em consideração o momento processual em questão 

ARBITRO, a título de honorários advocatícios, em 01 (um) URH a ser pago 

pelo Estado de Mato Grosso. Determino que o Sr. Gestor expeça certidão 

de crédito em favor do d. advogado e em desfavor do Estado de Mato 

Grosso.

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234796 Nr: 4416-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 Vistos etc,

Diante da ausência do d. advogado constituído nos autos, nomeio para 

acompanhar a presente audiência, forte no primado constitucional dos 

incisos LV do artigo 5º da Constituição Federal de 88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, o ilustre advogado Dr. 

Fernando Henrique Andrade Vasconcelos OAB/MT 24431/O, para o ato, a 

qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu grau 

acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22 e seguintes do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Consigne-se que tal 

providencia faz-se necessária considerando que o representante da 

Defensoria Pública lotado nessa 1ª Vara Criminal, se recusa a atuar em 

cartas precatórias cujos acusados sejam representados junto ao juízo 

deprecante por advogado constituído. Por força e na forma do provimento 

09/2007/CGJ/MT, pelo serviço a ser desempenhado pelo advogado dativo 

em testilha, e levando em consideração o momento processual em questão 

ARBITRO, a título de honorários advocatícios, em 01 (um) URH a ser pago 

pelo Estado de Mato Grosso. Determino que o Sr. Gestor expeça certidão 

de crédito em favor do d. advogado e em desfavor do Estado de Mato 

Grosso.

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234852 Nr: 4447-06.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE JESUS VIEIRA DA SILVA, JOEL 

CABRAL PEREIRA, ISMAEL ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KHUN - 

OAB:14238 MT

 Vistos etc,

Diante da ausência do d. advogado constituído nos autos, nomeio para 

acompanhar a presente audiência, forte no primado constitucional dos 

incisos LV do artigo 5º da Constituição Federal de 88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, o ilustre advogado Dr. 

Fernando Henrique Andrade Vasconcelos OAB/MT 24431/O, para o ato, a 

qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu grau 

acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22 e seguintes do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Consigne-se que tal 

providencia faz-se necessária considerando que o representante da 

Defensoria Pública lotado nessa 1ª Vara Criminal, se recusa a atuar em 

cartas precatórias cujos acusados sejam representados junto ao juízo 

deprecante por advogado constituído. Por força e na forma do provimento 

09/2007/CGJ/MT, pelo serviço a ser desempenhado pelo advogado dativo 

em testilha, e levando em consideração o momento processual em questão 

ARBITRO, a título de honorários advocatícios, em 01 (um) URH a ser pago 

pelo Estado de Mato Grosso. Determino que o Sr. Gestor expeça certidão 

de crédito em favor do d. advogado e em desfavor do Estado de Mato 

Grosso.

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231420 Nr: 2041-12.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DAMACENO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229175 Nr: 685-79.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI DE SALES BISPO, ÁLVARO JOSÉ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229124 Nr: 5651-07.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531MT

 Vistos etc, Considerando a ausência da testemunha Peterson Fialho da 

silva, hei por bem redesignar a audiência para o dia 09 de agosto de 2018, 

às 12h55min. Comunique-se o juízo deprecante. Requisitem-se os agentes 

da Policia Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229124 Nr: 5651-07.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531MT

 Vistos etc,

Considerando a ausência da testemunha Peterson Fialho da silva, hei por 

bem redesignar a audiência para o dia 09 de agosto de 2018, às 

12h55min.

 Comunique-se o juízo deprecante.

 Requisitem-se os agentes da Policia Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234547 Nr: 4220-16.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:14033/MT

 Vistos etc,

Diante do oficio de fl. 18, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234644 Nr: 4290-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CONCEIÇÃO SOARES, BRUNO DIAS 

TINGO FERREIRA, DEIVID ALEXANDER DE LIMA, IZAURINA DOS PASSOS 

ARAUJO, LUCIENE DA SILVA LIMA, JOÃO PIRES DE SOUZA, PEDRO 

EDINEI PIRES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, MARIONELY 

ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Vistos etc, Verificando a ausência da testemunha arrolada pela 

acusação, evitando-se alegações de nulidade, no afã de não inverter a 

ordem da inquirição das testemunhas, redesigno o ato para o dia 26 de 

julho de 2018, às 15h00min. Consigne-se a ausência para o ato 

processual de interrogatório dos acusados Luciene da Silva Lima e Deivid 

Alexander de Lima, para que o douto juízo deprecante delibere acerca dos 

efeitos da revelia. Os demais saem intimados para comparecer a audiência 

acima designada. Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se as 

testemunhas ausentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234644 Nr: 4290-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CONCEIÇÃO SOARES, BRUNO DIAS 

TINGO FERREIRA, DEIVID ALEXANDER DE LIMA, IZAURINA DOS PASSOS 

ARAUJO, LUCIENE DA SILVA LIMA, JOÃO PIRES DE SOUZA, PEDRO 

EDINEI PIRES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, MARIONELY 

ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de julho de 2018, às 

16h00.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234644 Nr: 4290-33.2018.811.0006
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CONCEIÇÃO SOARES, BRUNO DIAS 

TINGO FERREIRA, DEIVID ALEXANDER DE LIMA, IZAURINA DOS PASSOS 

ARAUJO, LUCIENE DA SILVA LIMA, JOÃO PIRES DE SOUZA, PEDRO 

EDINEI PIRES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, MARIONELY 

ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Vistos etc,

Verificando a ausência da testemunha arrolada pela acusação, 

evitando-se alegações de nulidade, no afã de não inverter a ordem da 

inquirição das testemunhas, redesigno o ato para o dia 26 de julho de 

2018, às 15h00min.

 Consigne-se a ausência para o ato processual de interrogatório dos 

acusados Luciene da Silva Lima e Deivid Alexander de Lima, para que o 

douto juízo deprecante delibere acerca dos efeitos da revelia. Os demais 

saem intimados para comparecer a audiência acima designada. 

Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se as testemunhas ausentes. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 21898 Nr: 2696-43.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SECUNDINHO HIPOLITO 

NETO - OAB:8883/MT]

 Vistos etc,

Trata-se de Executivo de Pena, em arquivo provisório desde 30 de janeiro 

de 2003 (fl. 29).

 Considerando que a 3ª Vara Criminal é a Vara Especializada em 

Executivos de Pena, declaro a incompetência deste juízo e determino a 

remessa do presente feito àquela Vara para adoção de posteriores 

medidas pertinentes.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 79807 Nr: 6388-40.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DOS SANTOS GUAÇASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Autos n° 6388-40.2008.811.0006 – Cód. 79807

Vistos.

Defiro o requerimento do Parquet.

Intime-se o recuperando no endereço retro mencionado, acerca das 

condições estabelecidas às fls.319.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170803 Nr: 6900-13.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.

Acolho a justificativa de fls. 280.

Tendo em vista que houve o desmembramento do feito, proceda-se cópia 

da petição de fls. 280 e junte-se aos autos desmembrados para análise do 

pedido de aproveitamento de prova.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 262 e aguarde-se a realização da 

audiência designada.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206718 Nr: 7771-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 7771-72.2016.811.0006 – Cód. 206718

Vistos.

Ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218306 Nr: 5801-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR MALAQUIAS DE OLIVEIRA, 

ALEDIL BONDESPACHO DE GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - OAB:23119/O

 Autos n° 5801-03.2017.811.0006 – Cód. 218306

Visto.

Ante a certidão de fls. 132, determino que se intime o denunciado Adelil 

Bondespacho de Gusmão para constituir novo advogado no prazo de 10 

(dez) dias, devendo informar nos autos o nome do patrono. Caso não 

possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. 

Defensor Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus 

interesses.

Após, em não havendo Defesa Prévia, à Defensoria Pública.

Em caso positivo, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 32083 Nr: 6618-24.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Vistos.A Lei de Execução Penal em seu artigo 118, I, prevê a regressão 

da forma de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência 

para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar 

fato definido como crime doloso ou falta grave.Aparentemente o 

recuperando descumpriu com as condições de seu atual regime de pena, 

sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 7.210/84, sua 

prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de regressão de 

seu regime.A lei de execução penal prevê a possibilidade do condenado 

justificar o fato que provocaria a regressão, neste caso, justificar o 

descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena, 

para que, então seja analisado pelo Juízo quando a necessidade de 

regressão do regime do mesmo, ou se acata justificação feita pelo 

recuperando.Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma específica para que 

o recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa necessidade de 

designar-se audiência de justificação para a oitiva do recuperando quanto 

a falta grave supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa. A denominada audiência de 

justificação não está prevista de forma expressa em nosso ordenamento 

jurídico, tratando-se de criação doutrinária e jurisprudencial, em atenção 

ao conteúdo do já citado parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução 
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Penal, e assim, é de entendimento, ainda tímido, mas compactuado por 

este Magistrado, que a intimação da defesa para que, por escrito, 

apresente as justificativas do recuperando, bem como junte eventuais 

documentos que entenda pertinentes e necessários, basta como prévia 

oitiva do apenado, para fins de análise quanto eventual regressão do 

regime de pena do mesmo.Assim sendo, intime-se a defesa do 

recuperando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as 

derradeiras justificativas do reeducando, ou, caso seja de extremo 

interesse justifique a necessidade de realização de audiência para prévia 

oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208721 Nr: 9160-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 Vistos.

Ante os documentos recém juntados aos autos, manifeste-se a defesa em 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185318 Nr: 5433-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631

 Processo n° 5433-62.2015.811.0006 – Cód. 185318

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Alex Sandro Mendes 

da Silva, o qual foi condenado a pena de 05 (cinco)anos e 04(quatro) 

meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três ) dias-multa.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de Ismael Valério da 

Silva, incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi decidido no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 97611 Nr: 2681-93.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT, MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - 

OAB:3.498-A

 Processo nº 2681-93.2010.811.0006 – Cód. 97611

Vistos.

Renovem-se os ofícios ainda não respondidos, de acordo com a decisão e 

fls. 441.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Cáceres/MT, 3 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 190079 Nr: 8331-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 8331-48.2015.811.0006 – Cód. 190079Vistos.Denoto dos autos, 

que o recuperando foi condenado a pena de 5(cinco) anos e 3 (três) 

meses de reclusão, em regime aberto.Isso posto, determino a intimação do 

reeducando para que, nos termos da sentença proferida em seu 

desfavor, cumpra com as seguintes condições de seu regime ABERTO:1) 

trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante a 

inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas de um dia até as 

06:00 do outro;2) Comparecer bimestralmente em Juízo e comunicar a sua 

ocupação; 3) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, 

sem prévia autorização deste Juízo; 4) Não frequentar bares, boates e 

locais de pouca recomendação; 5) Não ingerir bebida alcoólica; 6) Não 

trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade 

de outrem.Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de 

alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento 

em Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação 

do benefício.Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, 

proceder a leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime 

que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a 

ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá 

acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e 

dê-se ciência à Defensoria Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

encaminhando cópia da presente decisão para que tome conhecimento 

sobre a situação do recuperando, consignando-se que, caso o 

recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 22 horas e 

antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública. Envio os autos para contadoria judicial 

para a realização de cálculos de dias multa.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234605 Nr: 4265-20.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CEZAR POQUIVIQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Ex. Penal n° 4265-20.2018.811.0006 – Cód. 234605

Vistos.

Considerando que o recuperando Juliano Cesar Poquiviqui fora condenado 

a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado, 

determino que expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor 

do mesmo.

Proceda ainda o Sr. Gestor a inclusão do respectivo mandado de prisão 

junto ao Banco Nacional de Mandados.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235014 Nr: 4550-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO HEITOR SABALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n° 4550-13.2018.811.0006 – Cód. 235014

Visto.

Considerando que o recuperando Pulino Heitor Sabala fora condenado a 

pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial 

fechado, determino que expeça-se o competente mandado de prisão em 

desfavor do mesmo.
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Proceda ainda o Sr. Gestor a inclusão do respectivo mandado de prisão 

junto ao Banco Nacional de Mandados.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227453 Nr: 12483-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NERI BIZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Processo nº 12483-71.2017.811.0006 - Cód. 227453

Vistos.

Nesta data a assessoria do gabinete confeccionou novo cálculo de pena, 

o qual segue anexo a presente decisão.

Assim, encaminhem-se os autos ao MP e em seguida, intime-se a defesa 

para manifestação em relação ao cálculo recém confeccionado.

Em relação ao veículo apreendido, conforme o documento de fls. 135, o 

pleito deverá ser formulado junto aos autos principais, eis que, cabe 

aquele Juízo a análise quanto a eventual perdimento do bem, ou ainda 

restituição do mesmo, razão pela qual deixo de analisa-lo.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 14209 Nr: 271-77.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 É competente para processar e julgar ação penal pelo crime de falsidade 

ideológica envolvendo alteração fraudulenta de contrato social, o foro do 

local da nova sede da empresa, estando prevento o juízo que, 

anteriormente, decidiu medida cautelar de quebra do sigilo bancário; IV – A 

jurisdição do foro da Baixada Fluminense, situado em São João de Meriti, 

abrange, dentre outros Municípios, o de Duque de Caxias, Município este 

que, no âmbito federal, só possui Juizados Especiais (Res. 04/2003 da 

Presidência do TRF da 2ª Região) V - Ordem denegada(TRF-2ª Região, 

ProcessoHC 4235 RJ 2005.02.01.010165-7, Orgão Julgador: SEGUNDA 

TURMA ESPECIALIZADA, Publicação DJU - Data:22/05/2006 - Página:237, 

Julgamento: 2 de Maio de 2006, Relator Desembargador Federal: MESSOD 

AZULAY NETO)Assim, fica claro que a competência para processamento 

do feito é do Juízo de Mirassol D’ Oeste/MT, razão pela qual declino da 

competência para referido Juízo.Proceda-as as baixas e comunicações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 198799 Nr: 2769-24.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ CEBALHO, JONISSON DE SOUZA 

MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, THIAGO CRUZ 

FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE CONTRA RAZÕES DE APELAÇÃO NOS 

AUTOS ACIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185004 Nr: 5236-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGINIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Processo n° 5236-10.2015.811.0006 – Cód. 185004

 Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Higinio da Silva, o 

qual foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) 

dias-multa.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos, 

bem como certidão do Técnico Judiciário(fl.57)

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de Higinio da Silva, 

incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi decidido no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 76800 Nr: 3480-10.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FERREIRA BERTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 Com efeito, ante a recente decisão de incompetência deste Juízo, 

encaminhem-se os autos ao Juízo competente para que, querendo, 

ratifique ou retifique os atos até então praticados.Proceda o sr. gestor ao 

necessário para o envio do presente feito e redistribuição à Vara 

competente, com as devidas cautelas e homenagens de estilo, com a 

máxima urgência.Proceda-as as baixas e comunicações de estilo.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 130317 Nr: 8949-66.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 NÃO CONCEDO AUTORIZAÇÃO para que a menor Francisco Mendes 

Silva, possa visitar seu genitor Francisco Silva Neto.Com relação a 

determinação de apresentação de justificativa pelo descumprimento das 

condições do regime, considerando que reiteradamente a defesa deixou 

de apresentar as razões, para análise da regressão regimental ou 

acolhimento da justificativa, determino que se intime o recuperando para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus 

interesses.Ademais, certifique-se o Sr. Gestor quais procedimentos o 

recuperando encontra-se respondendo, assinalando em qual o mesmo 

e n c o n t r a - s e  c u s t o d i a d o . C u m p r a - s e . D e m a i s  d i l i g ê n c i a s 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 78307 Nr: 4946-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP Nº 2-115/2008-DPF/MT, PAULO CÉSAR 

FRANÇA, ADOMICIO LIMA FRANÇA, EVERTON CANDIDO GOMES DA 

SILVA, DARLY PONTES ESTEVO, PABLO MACIEL DE SOUZA DOS 

ANJOS, KILDERNEY DE OLIVEIRA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, JOSE CARDOSO FILHO - 

OAB:12430/GO

 Processo nº 4946-39.2008.811.0006 - Cód. 78307

Vistos.

Ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Processo nº 4946-39.2008.811.0006 - Cód. 78307

Vistos.

Trata-se o presente de autos de ação penal movidos em desfavor de 

Paulo Cesar França, Adomicilio Lima França, Darly pontes Estevo, Pablo 

Maciel de Souza dos Anjos, Everton Candido Gomes da Silva e Kilderney 

de Oliveira Goes, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 

do Código Penal e art. 35, da Lei 11.343/06.

Citados, os réus Paulo Cesar França (fls. 825), Adomicilio Lima França 

(fls. 781), Darly pontes Estevo (fls. 580), Pablo Maciel de Souza dos Anjos 

(fls. 413 e 423), Everton Candido Gomes da Silva (fls. 781) e Kilderney de 

Oliveira Goes (fls. 716-v), apresentaram suas defesas preliminares às fls. 

945/949, 316/321 e 437/442, 992, 945/949 e 683/695, respectivamente.

Estando todos os réus soltos, conforme verifico dos autos. Vieram os 

mesmos conclusos para decisão.

 EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Em relação à defesa dos réus Paulo Cesar França, Adomicilio Lima França 

e Everton Candido Gomes da Silva.

Em atenção ao pleito defensivo de fls. 890/898, o qual trata de pedido de 

inutilização das provas relacionadas à interceptação telefônica, entendo 

que o mesmo, deve ser indeferido neste momento inicial de cognição 

sumária, para posterior e eventual análise em eventual sentença a ser 

proferida nestes autos.

Ocorre que, de acordo com a defesa, em referida petição a I. Autoridade 

Policial, não logrou êxito em juntar aos autos a integralidade dos áudios 

interceptados, mas apenas o fez de forma parcial, o que resultaria em 

afronta ao art.9, da Lei 9.296/96.

Aduz a defesa, que a ausência da integralidade dos áudios juntados aos 

autos, resulta em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

devendo as provas parciais serem consideradas ilícitas, e portanto, 

desentranhadas do processo.

Contudo, não assiste razão à defesa.

A priori, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de nulidade das 

provas em questão, mormente ante o fato de que fora juntado aos autos, 

especialmente às fls. 923/924 e fls. 145/221, os áudios de interceptação 

telefônica, e consequente degravações que entendeu a I. Autoridade 

Policial como suficientes a possível comprovação da materialidade delitiva.

Com base em tais documentos, o Ministério Público ofereceu a exordial 

acusatória, no sentido de imputar aos acusados a suposta prática dos 

crimes previstos nos arts. 288, do Código Penal e art. 35, da Lei 

11.343/06.

Entretanto, em análise dos áudios existentes nos autos, especialmente 

junto ao DVD de fls. 172, verifico que os áudios constantes do mesmo 

estão ali dispostos em sua integralidade, não havendo sinais auditivos de 

eventuais cortes nas ligações.

Ademais, a defesa dos réus indica que os áudios não foram juntados em 

sua integralidade nos autos, mas sequer indica eventual conversa 

faltante, ou ainda, se há alguma conversa que possui conhecimento ter 

sido deixada de fora das provas amealhadas nos autos.

Impossível a este Juízo analisar os áudios e possuir certeza de que algum 

deste encontra-se ausente, mormente pelo fato de que não participou das 

conversas, ou ainda, da investigação.

Cumpre ainda consignar, que inexiste qualquer comprovação de que 

eventuais áudios que não foram juntados aos autos, os quais sequer 

tem-se conhecimento da existência, já que a defesa não logra êxito em 

demonstrar os mesmos. Sequer há provas da destruição ou inutilização 

dos mesmos, conforme alega a defesa em fls. 890/898.

Saliento ao final, que qualquer nulidade, somente será declarada se da 

mesma advier prejuízo a alguma das partes, vejamos:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar 

prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso dos autos, inexiste qualquer prejuízo demonstrado pela defesa, 

ao menos, não nesta fase inicial.

Saliento ainda, que caso alguma prova, no decorrer da instrução, 

demonstre a ausência da integralidade dos áudios, ou até mesmo eventual 

nulidade de prova, estas não poderão ser utilizadas para formar a 

convicção deste Magistrado, sob pena de nulidade, ou seja, se houver 

demonstração efetiva em instrução processual de eventual nulidade das 

provas, haverá o desentranhamento das mesmas dos autos, contudo, ao 

menos neste momento, não vislumbro nenhum ilicitude das interceptações 

telefônicas juntadas aos autos.

 Em relação a defesa preliminar dos acusados Paulo Cesar França, 

Adomicilio Lima França e Everton Candido Gomes da Silva, verifico 

inicialmente que a defesa faz confusão do que fora decidido por este 

Juízo.

As provas eventualmente não juntadas aos autos, ou as declaradas 

ilícitas. não serão consideradas como provas nos autos, isso não 

significa, de forma divergente do que alega a defesa, que as 

interceptações serão consideradas no todo como ilícitas, ou descartadas 

dos autos.

Ademais, conforme já mencionado, não há qualquer prova no presente 

feito de que, os áudios juntados aos autos não estejam em sua 

formalidade integrais, mas apenas as alegações da defesa.

Cumpre ainda consignar, que sem a declaração de nulidade das provas 

que postula a defesa em suas diversas e reiteradas petições juntadas ao 

autos, às fls. 145/221, denotam a comprovação de materialidade delitiva, 

as quais, em apoio aos documentos de fls. 11/13, fls. 25/26, fls. 30/50, fls. 

69/73, fls. 83/88, dentre outras peças de informação, demonstram, ao 

entendimento deste Juízo, a materialidade delitiva que deseja afastar a 

defesa.

Saliento ainda, que eventuais comprovações quanto a permanência e 

estabilidade das organizações imputadas aos acusados, deverão ser 

objeto de análise por este Juízo, em audiência de instrução e julgamento e 

no momento de sentenciar o feito, já que dependem de dilação probatória, 

e oitiva dos réus e eventuais testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa.

Em relação à defesa do réu Darly Pontes Estevo.

A defesa do réu em questão alega em sua petição vestibular juntada às 

fls. 316/321, a preliminar de incompetência do Juízo.

Entretanto a tese em questão também deve ser rejeitada por este Juízo.

 Ocorre que, conforme se denota dos autos, a indicação é de que 

eventual organização criminosa tenha se instalado no Estado de Mato 

Grosso, bem como tenha realizado seu funcionamento precipuamente 

neste Estado da Federação.

Embora o réu Darly Pontes Estevo supostamente não tenha praticado 

nenhum ato neste Estado de Mato Grosso, por razão de conexão, os 

crimes investigados pela Delegacia de Polícia Federal, e que supostamente 

teriam sido cometidos neste Estado da Federação, atraem a competência 

para julgamento da ação, em relação a todos os acusados nesta Comarca.

Neste sentido é o teor do art. 69, V, do Código de Processo Penal, 

vejamos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

(...)

V - a conexão ou continência;

(...)

Assim sendo, verifico, que, embora o acusado supostamente não tenha 

praticado atos junto a este Estado da Federação (Mato Grosso), o que 

deverá ser melhor analisado em eventual instrução processual, mesmo 

neste caso, haverá competência desta Vara Criminal, por critérios de 

conexão, aliado ao fato de que os crimes da organização em questão, 

supostamente se deram nesta Comarca e por outros Estados do Brasil.

Observe-se que, conforme dito ela defesa em sua petição de fls. 316/321, 

a competência é fixada pelo local de cometimento do delito, e nos casos 

onde houver a suposta prática dos crimes em territórios de duas ou mais 

jurisdições, a competência é fixada, não apenas pela conexão, mas 

também pela prevenção, conforme art. 71, do Código de Processo Penal.
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Verifico ainda, que as demais teses suscitadas pela defesa do acusado 

Darly Pontes Estevo, necessitam de dilação probatória, eis que referem-se 

diretamente a provas de autoria e materialidade delitiva, bem como de 

ausência de participação do acusado no crime investigado, situação, que 

não se vislumbra, de forma estreme de dúvidas, neste momento inicial do 

feito.

Portanto, afastadas as tese da defesa de Darly Pontes Estevo.

Em relação à defesa do réu Kilderney de OIiveira Goes.

Analisando a tese defensiva apresentada às fls. 683/695, verifico de igual 

foram que a mesma deve ser afastada por este Juízo.

Ocorre que, conforme alega r. defesa, inexiste nos autos qualquer 

elemento que comprove a autoria em desfavor do réu Kilderney de OIiveira 

Goes, sendo as alegações constantes do inquérito vagas, e ausentes de 

fundamentos jurídicos. Alegou ainda que trata-se de acusado portador de 

bons antecedentes e com boa reputação na sociedade.

Entretanto, em que pese as alegações formuladas pela defesa, a mesma 

não indica de forma precisa, onde se encontram as fragilidades e 

eventuais imputações sem a devida observância do Direito Processual 

Penal pátrio, sendo vaga em suas alegações.

Contudo, mesmo não havendo pela defesa a indicação precisa dos 

motivos que levaram a mesma ao convencimento da ausência de motivos 

para oferta de denúncia, passo a melhor análise dos documentos 

constantes dos autos.

Conforme verifico, e de acordo com a defesa, inexiste qualquer prova de 

autoria em desfavor de Kilderney de OIiveira Goes. Entretanto, neste Juízo 

de recebimento da denúncia, não precisa mesmo havê-las, já que para o 

recebimento da peça vestibular acusatória, basta que existam nos autos 

indícios de autoria, os quais, no caso de Kilderney de OIiveira Goes, 

podem ser encontrados às fls. 69/73, 83/88, 96/102, 147/153, 159, 

162/163, dentre diversas outras partes das degravações constantes dos 

autos.

Por õbvio, o fato de terem sido interceptadas conversas, de per is, não 

mostram com certeza a autoria delitiva, mormente ante o contraditório 

diferido existente em investigações que possuem como fruto as 

interceptações telefônicas, contudo, neste momento, onde vige o princípio, 

in dubio pro societate, deve a denúncia ofertada ser recebida em relação 

a Kilderney de OIiveira Goes.

As demais alegações promovidas pelo acusado, relacionam-se a matérias 

com necessária análise de mérito processual, o que não se realiza neste 

momento, mas sim, após a dilação probatória, em sentença penal, sendo 

imperiosamente necessário a análise mais aprofundada das provas e do 

que será produzido em Juízo.

Em relação ao pedido de prescrição em relação ao crime previsto no art. 

288, do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, a infração relacionada ao art. 288, do 

Código Penal, imputadas aos acusados Paulo Cesar França, Adomicilio 

Lima França e Everton Candido Gomes da Silva prevê pena máxima de 03 

(três) anos, prescrevendo em 08 anos (art. 109, inciso IV, do CP).

Analisando os autos, verifico que da data dos fatos, que se deu 

supostamente no ano de 2008, até a presente data (28/06/2018), decorreu 

lapso temporal superior a 08 (oito) anos.

Assim, considerando a pena máxima abstratamente cominada, 03 (três) 

anos, bem como que já decorreu mais de 08 anos desde o fato até a 

presente data, sem sequer ter sido recebida a denúncia, entendo que 

ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Consumado o lapso temporal necessário ao reconhecimento da 

prescrição, inegavelmente encontra-se extinta a punibilidade da ação, não 

prevalecendo efeitos penais da ação delituosa, nos termos do art. 107, IV, 

do Código Penal.

Dispositivo.

ISTO POSTO, declaro a extinção da punibilidade dos indiciados Paulo 

Cesar França, Adomicilio Lima França e Everton Candido Gomes da Silva, 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV, ambos 

do Código Penal, e artigo 61, do Código de Processo Penal, em relação ao 

crime previsto no art. 288, do Código Penal, bem como, estando nos 

termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente denúncia em relação aos 

acusados de Paulo Cesar França, Adomicilio Lima França, Darly pontes 

Estevo, Pablo Maciel de Souza dos Anjos, Everton Candido Gomes da 

Silva e Kilderney de Oliveira Goes, em relação ao crime previsto no art. 35, 

da Lei 11.343/06.

Designo o dia 22/08/2018, às 15h30min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, serão tomados os interrogatórios dos acusados 

presentes.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Citem-se e intime-se os acusados para comparecerem à audiência 

designada acompanhados de seus advogados.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se os advogados dos acusados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

Demais diligências necessárias.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 220152 Nr: 7302-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7302-89.2017.811.0006 – Cód. 220152

Vistos.

Intime-se novamente o patrono peticionante, para que acoste aos autos 

documento comprobatório de autorização de visitas assinado pela genitora 

dos menores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000755-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO)

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO)

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO)

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Tangará da Serra- MT nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo 

deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO SILVIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT0009196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do autor para que fique ciente da (s) correspondência (s) 
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devolvida (s) (id 13789707), manifestando-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Diamantino, 20 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 2131-33.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.P. de Rezende & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira de Resende, MBL Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 INTIMANDO OS PROCURADORES DAS PARTES PARA QUE FIQUEM 

CIENTES DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, 

DESIGNADA PARA O DIA 14/08/2018, ÀS 15 HS 15MIN., NA SEDE DO 

JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL/MT.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125359 Nr: 953-39.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Messias Santana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Pereira - 

OAB:11810-MT

 Diante de todo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para CONDENAR o réu JEFERSON MESSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos I, II e V 

c/c art. 70, todos do Código Penal(...) 3.1. Considerando que o agente, 

mediante uma ação dolosa praticou quatro crimes contra vítimas diversas, 

aplico a pena acima dosada aumentada em metade, passando a fixá-la 

definitivamente em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO com pagamento de 

105 (cento e cinco) dias-multa.(...) Regime inicialFixo o regime INICIAL 

FECHADO. 3.4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito ou suspensão condicional da penaDeixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do 

CP, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum da pena 

estabelecida e em razão do crime ter sido praticado mediante grave 

ameaça e violência contra pessoa. 3.5 - Das disposições finaisCertificado 

o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) 

comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; c) 

expeça-se guia de execução penal definitiva;d) proceda-se ao 

recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, intimando-se o 

condenado para pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 686 

do CPP;e) intime-se o condenado para o pagamento das custas 

processuais. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, 

extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para execução; f) Considerando que na 

petição de fl. 266, fora juntada documentos de forma equivocada, 

invertida, determino à secretaria que proceda devidamente à juntada dos 

documentos aos autos.g) encaminhamento das armas ao exército. 

P.R.I.CApós, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.Ao 

distribuidor para a regularização do cadastro do réu no sistema 

Apolo.Diamantino/MT, 17 de julho de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 3780-04.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stella Maris Vanni Catunda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Código n. 81546

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO em face de STELLA MARIS 

VANNI CATUNDA, já qualificados nos autos.

Com a inicial de fl. 05, vieram os documentos de fls. 06/12.

O exequente, em petição de fl. 46, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução 

fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Diamantino/MT, 17 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 17581 Nr: 1004-75.2003.811.0005

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAP, SdFdMdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo do Amaral Martins - 

OAB:72167/RJ, José Eduardo de Souza neves - OAB:4.681-MT, Luis 

Fernando de Souza Neves - OAB:3.934-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ

 Intimação das Partes , para que fique ciente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça, e requeira o que entender de direito no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 1684-55.2006.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Rogério Babuja, Airton Antonio Novo, 

Rudney Jose Soligo, Afonso Martins, Cicero dos Passos, Luiz Carlos 

Zeneratte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Cristine Bandeira 

Welter - OAB:OAB/PR 53.872, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:, Dr. Vinicius Antonio Poncio de Oliveira - 

OAB:OAB/PR 69.021, Dra. Kristiana Nathany Canzi - OAB:OAB/PR 

64.490, Gilberto Vilas Boas - OAB:53650, Hosine Salem - OAB:28394, 

João Alves da Cruz - OAB:23061-PR, Lucimar Zanne Novo - 

OAB:37699, Tulio Marcelo Dening Bandeira - OAB:OAB/PR 26.713

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 18 de julho de 2018, às 16h00min.

Código n. 30772

Autos n. 1684-55.2006.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Almir Rogério Babuja, Airton Antonio Novo, Rudney Jose Soligo, 

Afonso Martins, Cícero dos Passos e Luiz Carlos Zeneratte.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia.
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II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

inquirição da testemunha Jairo da Silva Rocha, cujo ato foi devidamente 

registrado em sistema de áudio e vídeo. Registre-se que a gravação 

observou o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da 

Justiça. Ausentes os denunciados, embora devidamente intimados por 

intermédio de seus defensores (fl. 2.612).

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Com o retorno de todas as cartas precatórias devidamente 

cumpridas, certifique-se a Senhora Gestora quanto ao efetivo 

cumprimento de cada uma. Empós, diante da complexidade da causa, 

voltem-me os autos conclusos para posteriores deliberações. Às 

providências. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80281 Nr: 2670-67.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Fernando Nogueira, Michel Pereira dos 

Santos, Sergio Cunha Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT, Mizael 

de Souza - OAB:16842/O - MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 17 de julho de 2018, às 13h30min.

Código n. 80281

Autos n. 670-67.2010.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Renato Fernando Nogueira, Michel Pereira dos Santos e Sérgio 

Cunha Cabral

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Maria Coeli Pessoa de Lima; a representante da 

Defensoria Pública, Dra. Bruna de Paiva Canesin; o advogado Eder Pereira 

de Assis (nomeado à fl. 708 – Defesa de Renato Fernando Nogueira); 

Mizael de Souza (nomeado à fl. 699 – Defesa de Michel/Miguel Pereira dos 

Santos); o estudante de Direito, Gilvanio de Avila.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

inquirição das testemunhas Francisco Conceição de Barros (Policial Militar) 

e Gilson Ferreira de Arruda (Policial Militar), cujos atos foram devidamente 

registrados em sistema de áudio e vídeo. Registre-se que a gravação 

observou o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da 

Justiça.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Ante a ausência injustificada, decreto a revelia de Renato 

Fernando Nogueira, nos termos do art. 367, CPP. Expeça-se carta 

precatória para fins de proceder ao interrogatório do acusado 

Michel/Miguel Pereira dos Santos. Por fim, dê-se vista ao Ministério Público 

para informar o endereço atualizado da testemunha Fabrício de Oliveira 

Freitas. Às providências. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_________ Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Maria Coeli Pessoa de Lima

 Promotora de Justiça

Bruna de Paiva Canesin

 Defensora Pública

Eder Pereira de Assis

 Advogado

Mizael de Souza

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 3376-74.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Moreno Camarço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 (...) DECISÃO: Vistos, etc. Considerando a natureza do delito cuja pena 

mínima cominada é inferior a 2 (dois) anos, bem como os antecedentes do 

acusado, revelando que o (a) mesmo mantém sua primariedade, entendo 

pela viabilidade do benefício. Assim, presentes os demais requisitos que 

autorizam a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

lei 9.099/95, concedo a suspensão do processo pelo prazo de dois anos e 

acolho a proposta formulada pela representante do Ministério Público com 

fundamento no art. 89 da Lei 9.099/95, via de consequência, HOMOLOGO 

A SUSPENSÃO do processo movido contra MARCO AURÉLIO MORENO 

CARMARGO, por dois anos, sendo que a acusada ficará sujeita a período 

de prova, pelo prazo de 02 (dois) anos sob as seguintes condições: 1) 

não praticar nova infração penal; 2) proibição de ausentar-se da Comarca 

onde reside por período superior a 30 (trinta) dias , sem autorização do 

juiz; 3) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, bimestral, para 

informar e justificar suas atividades; 4) proibição de frequentar locais mal 

afamados ou destinados exclusivamente ao consumo e/ou 

comercialização de bebida alcoólica e 5) prestação pecuniária consistente 

no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), dividido 

em quatro vezes, iniciando o pagamento da primeira parcela no dia 

26/08/2018, com vencimento das demais na mesma data dos meses 

subsequentes. Expirado o prazo sem revogação, que voltem os autos 

conclusos para que seja declarada extinta a punibilidade. Aguarde-se o 

presente feito em cartório para o cumprimento das condições legais. Às 

providências. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.Raul Lara LeiteJuiz de 

DireitoDaniel Balan ZappiaPromotora de JustiçaSheila Gomes de 

CarvalhoAdvogadoMarco Aurélio Moreno Carmargo Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115242 Nr: 943-29.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 18 de julho de 2018, às 18h00min.

Código n. 115242

Autos n. 943-29.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Neri Duarte

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia; o advogado Marcos Vagner 

Santana Vaz e o denunciado Neri Duarte.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

inquirição da testemunha Eliane Zatta. Empós, procedeu-se ao 

interrogatório do réu. A inquirição da testemunha e o interrogatório do 

acusado foram devidamente registrados em sistema de áudio e vídeo. 

Registre-se que a gravação observou o disposto no Provimento 71/2008 

da Corregedoria Geral da Justiça. Embora devidamente intimadas, 

constatou-se a ausência das testemunhas Natanael Dias de Almeida (PM) 

e Fabrício de Oliveira Freitas (PM).

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Designo audiência de continuação para o dia o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 17h00 com a finalidade de promover a inquirição 

das testemunhas Natanael Dias de Almeida (PM) e Fabrício de Oliveira 

Freitas (PM) e o interrogatório do réu. Oficie-se a 9ª Companhia 
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Independente de Policia Militar de Diamantino requisitando o 

comparecimento dos referidos policiais, consignando que a ausência no 

ato acarretará a imediata expedição de condução coercitiva. Às 

providências. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotora de Justiça

Marcos Vagner Santana Vaz

Advogado

 Neri Duarte

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127377 Nr: 1812-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Junior de Souza Laudelino, Genivaldo 

Sebastião de Arruda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Intimação do Patrono do Acusado, para que apresente no prazo de 10 

dias, resposta a acusação, nos termos do artigo artigo 396 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82851 Nr: 1671-80.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassiano de Lima Camargo, Francisco de 

Assis Silva Santos, Herlan Cardex Pio de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421-MT, Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT

 (...) DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Considerando os antecedentes criminais e a ausência de 

servidores da segurança pública suficientes para manter a segurança do 

local e das pessoas presentes nesta solenidade, mantenho o uso de 

algemas no denunciado Herlan Cardex Pio de Campos. Nos termos do art. 

367 do CPP, decreto a revelia de Francisco de Assis Silva Santos, tendo 

em vista que mudou de endereço sem comunicar este Juízo, conforme se 

observa na certidão negativa de intimação de fl. 1.667. Declaro encerrada 

a instrução processual e concedo as partes o prazo para alegações finais 

nos termos do artigo 403, § 3º, CPP. Por fim, defiro o pedido do Ministério 

Público e determino que os autos de n. 1004-94.2011.811.0005 sejam 

desarquivados e remetidos ao MPE juntamente com este feito quando da 

abertura de vista para a apresentação das derradeiras memoriais finais. 

Defiro o pedido formulado pela defesa de Cassiano de Lima Camargo e 

Francisco de Assis Silva Santos. Expeça-se o necessário. Para a 

apresentação dos documentos solicitados, o Ministério Público deverá ser 

intimado com carga dos autos. Às providências. NADA MAIS. Encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e 

saem intimados, _________ Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.Raul 

Lara LeiteJuiz de DireitoDaniel Balan ZappiaPromotora de JustiçaEder 

Pereira de Assis AdvogadoElizio Lemes de FigueiredoAdvogadoHerlan 

Cardex Pio de CamposDenunciadoCassiano de Lima CamargoDenunciado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87974 Nr: 236-03.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da CONTESTAÇÃO 

de fls.37/41, e querendo apresente impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 2077-67.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Lemes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono doa Autor, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 126877 Nr: 1610-78.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdD, APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 I – Defiro o requerimento do MPE em todos os seus itens, devendo ser 

oficiado o necessário.

II – Determino expedição de carta precatória para realização de estudo 

psicossocial na residência da tia materna Catarina Porcina Padilha, com 

endereço às fls. 78.

III – Saem os presentes intimados. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125974 Nr: 1222-78.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdD, FMGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 VISTOS, ETC.

 I – Concedo prazo de 10 dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, iniciando pelo MPE, e após a DPE e ao Núcleo Jurídico da 

UNEMAT.

II – Façam os autos conclusos para decisão sobre o pleito de revogação 

da liminar solicitada pela requerida.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000878-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES COIMBRA JUNIOR (AUTOR)

THAINA ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000878-17.2017.8.11.0005. AUTOR: THAINA ALMEIDA SOUZA, 

FERNANDO RODRIGUES COIMBRA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que se manifeste quanto ao pagamento 

voluntário da obrigação no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-32.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010798-32.2013.8.11.0005. REQUERENTE: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 19 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-74.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010047-74.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ANA ROSA TEIXEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 19 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-39.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI MOREIRA VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010017-39.2015.8.11.0005. REQUERENTE: WALDECI MOREIRA VITOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-17.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010540-17.2016.8.11.0005. REQUERENTE: RAIMUNDO DIAS SOARES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Nada sendo requerido 

no prazo de 10 dias, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA OSWANIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000725-81.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ROSA OSWANIL DOS 

SANTOS REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos, etc. 1 - Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011456-56.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JACASENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011456-56.2013.8.11.0005. REQUERENTE: LUIZ CARLOS JACASENO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que se 

manifeste quanto ao pagamento voluntário da obrigação nos autos, no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-23.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREA CARLA BRAGUIN ANDREANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL OAB - MT0017007A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010559-23.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREA CARLA BRAGUIN 

ANDREANI REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT 

Vistos, etc. 1 - Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 

dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-02.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO REI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010897-02.2013.8.11.0005. REQUERENTE: CARLINDO REI DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000483-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILDO EDUARDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000483-25.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VANDEILDO EDUARDO DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 - Promova a parte o cumprimento de julgado, 

no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do 

julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010746-36.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010746-36.2013.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-29.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE SOARES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTAO DE CREDITO MASTERCARD (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010147-29.2015.8.11.0005. REQUERENTE: KATIA SILENE SOARES DE 

BARROS REQUERIDO: CARTAO DE CREDITO MASTERCARD, BANCO 

BMG, BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINA MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000930-13.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LINA MENDES DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nada sendo requerido no 

prazo de 10 dias, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o patrono da Parte Promovente, acerca da 

correspondência devolvida com a informação de "Mudou-se". ID nº 

14289670.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA ALVES DE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 10hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000846-75.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOS MOREIRA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que nunca teve relação comercial com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré. É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente 

da credora de conceder crédito sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - CITE-SE a parte requerida para os 

atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça 

à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 6 - Sem prejuízos das determinações acima, 

expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

constatar se a parte autora reside no endereço informado na petição 

inicial, qual seja Rua Cuiabá, nº. 490, Bairro Jardim Alvorada, 

Diamantino/MT.. 7 - Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000848-45.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MIRIAM DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que nunca teve relação comercial com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré. É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente 

da credora de conceder crédito sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - CITE-SE a parte requerida para os 

atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça 

à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 6 - Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON CANAVARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000849-30.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WALISSON CANAVARROS 

DE LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 

direito alegado está revelada pelo fato de que parte autora informa que 

nunca teve relação comercial com a reclamada, o que deve ser levado em 

consideração até a contestação da ré. É de se mencionar que é fato 

comum nos dias atuais a falsificação de documentos visando à solicitação 

de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente da credora de 

conceder crédito sem a checagem adequada dos documentos do 

solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o requerente está a 

sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente em razão de 

falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - CITE-SE a parte requerida para os 

atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça 

à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 6 - Sem prejuízos das determinações acima, 

expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

constatar se a parte autora reside no endereço informado na petição 

inicial, qual seja Rua dos Professores, nº. 73, quadra 01, Bairro Cohab 

Morar Melhor, Diamantino/MT. 7 - Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ZACARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000850-15.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WILLIAN ZACARIAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o 

valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Além do mais, verifico a parte autora possui outra inscrição em seu nome, 

não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. V. Sem prejuízos das determinações acima, expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Travessa das Palmas, quadra 07, nº. 10, Jardim Alvorada, Diamantino. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 128457 Nr: 1369-47.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS BARROS MARQUES - 

OAB:3579/MT, HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a determinação judicial da fl. 108,intimo a parte autora 

através de seu Advogado Clovis Barros Marques, OAB n° 3579/MT e 

Henrique Fagundes Marques ,OAB n° 17.113/MT, para que informe se tem 

interesse no prosseguimento deste processo, no prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 201029 Nr: 8897-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFS, LFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:18.393 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise aos autos, verifico que as peças processuais encontram-se 

fora de ordem. Assim, determino que secretaria do juízo formalize o 

processo corretamente, iniciando-se pela petição inicial e após demais 

documentos, na ordem correta.

No que tange ao pedido de concessão de tutela de urgência, verifico que 

merece deferimento.

Registro que o art. 300, do CPD assim disciplina:

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

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

resultado útil do processo.

Acostados aos autos encontram-se extratos (fls.68/78) e demonstrativos 

da pensão por morte que o menor recebe, os quais comprovam que houve 

movimentação da conta possivelmente pelo antigo tutor Milton Moreira, 

através de saques e aquisição de títulos de capitalização Ourocap. Diante 

disso, entendo que há, portanto, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está estampado 

nos autos ante a alegação de que o antigo tutor do menor, ora requerido, 

encontra-se com o cartão pertencente a conta em que o infante recebe a 

pensão por morte, possuindo acesso aos recursos disponibilizados, 

inclusive, realizando movimentação na referida conta bancaria.

Desse modo, concedo a tutela de urgência para determinar bloqueio da 

quantia de R$ 35.553,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três 

reais) nas contas do requerido.

Intime-se o requerido acerca do bloqueio realizado, em caso positivo. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Restando infrutífera a penhora de ativos financeiros, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da presente como 

mandado/ofício/carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 189515 Nr: 1218-60.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:MT/9565

 Código 189515

Vistos etc.

Considerando o manifesto desinteresse processual da parte autora em 

dar prosseguimento ao feito, notadamente porque mudou de endereço 

sem comunicar previamente o juízo e sequer compareceu à Defensoria 

Pública, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, face ao 

abandono processual.

Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 05 de Julho de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 107770 Nr: 6903-74.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECGDS, NBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:

Citando:
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Valor a ser pago:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 175862 Nr: 8453-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS, FLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Formal de Partilha expedido nos autos intimo o advogado 

dos requerentes RAUL ANTUNES MACEDO- OAB/MT-15.674, para 

comparecem em cartório e retirá-los, com urgência, diante da necessidade 

de envio dos autos ao Setor de Arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001509-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS REZENDE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

MAVEL VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON MANFRINATO JUNIOR OAB - SP143756 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001509-25.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDIS REZENDE GUIMARAES 

REQUERIDO: MAVEL VEICULOS LTDA - ME, LINDOMAR ANTONIO DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o 

pedido de desistência da ação (Id.13646942), em 5 (cinco) dias, sob pena 

de anuência tácita. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 21 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000912-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GABRIEL DE SOUZA MARQUES (REQUERIDO)

SHIRLEY APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000912-56.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA PAULA VIEIRA 

SANTANA REQUERIDO: ANGELO GABRIEL DE SOUZA MARQUES, 

SHIRLEY APARECIDA DA SILVA Vistos em correição. Trata-se de ação de 

reparação de danos materiais e morais por acidente de trânsito proposta 

por Ana Paula Vieira Santana em face de Ângelo Gabriel de Souza 

Marques e Shirley Aparecida da Silva, qualificados nos autos em epígrafe. 

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do Código de 

Processo Civil. Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação Homologo o acordo formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, do 

Código de Processo Civil, durante o prazo estabelecido para integral 

cumprimento do acordo. Expirado o prazo, intimem-se as partes para 

prestarem informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 

10 (dez) dias. Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com 

exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 

10/2007 - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de 

junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000929-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000929-29.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por Cobrança 

Indevida c/c Danos Morais Requerente: Karoline Ferreira da Silva 

Requerido: Unic Educacional Ltda. Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por cobrança indevida c/c danos morais proposta por 

Karoline Ferreira da Silva em face de Unic Educacional Ltda., regularmente 

qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, 

basicamente, na inserção nominal restritiva dos dados da requerente, sem 

qualquer relação negocial que originasse o débito, circunstância que criou 

a efetiva mácula moral. Deferido o pedido de tutela antecipada 

(Num.5570810). Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

parte demandada refutou as alegações inaugurais, asseverando que a 

inserção nominal se baseou no débito oriundo do contrato de prestação de 

serviços educacionais, celebrado no ano de 2015, não trancado ou 

cancelado pela autora, circunstância que não se confunde com a bolsa 

PROUNI. Subsidiariamente, aduziu inexistir dano moral passível de 

reparação, tendo em vista a ausência de conduta ilícita e tampouco 

comprovação do dano. Alternativamente, na remota hipótese de 

condenação em danos morais, fosse fixado em valor mínimo, tendo em 

vista a reduzida extensão do dano (Num.9024402). Em sede de 

impugnação à contestação, a parte autora ratificou as assertivas 

lançadas na inicial, consignando que procedeu ao cancelamento da bolsa 

PROUNI conforme faz prova, sendo evidente o cancelamento de ambas. 

Consigna que o fechamento do serviço educacional sempre é feito com a 

pessoa de Michel, sendo que essa pessoa nunca está disponível. 

Consigna ter assinado vários documentos, sendo que solicitou o 

cancelamento para as atendentes (Num.9440794). Aplicou-se a 

penalidade à parte autora, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil, sendo intimadas as partes para especificação de provas 

(Num.9998588). A parte autora protestou pela reconsideração da decisão 

(Num.10089376). As partes protestaram pelo julgamento antecipado do 

mérito (Num.10131976; Num.10189118). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do 

mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos 

moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A questão 

controvertida cinge-se à responsabilidade civil da parte requerida quanto a 

inserção nominal restritiva, bem como o descumprimento da obrigação 

contratual da parte autora. Em arguição inaugural, a parte autora assevera 

a inexistência de relação contratual que legitimasse a inserção restritiva, 

sendo que os serviços educacionais foram cancelados pelo pedido de 

cessação do benefício PROUNI. Por outro lado, a parte demandada 

sustenta que a inserção se pautou no descumprimento contratual, 

especificamente o inadimplemento, consignando a distinção da obrigação 

perante o Programa Federal PROUNI e o contrato de prestação de 

serviços celebrado com a instituição de ensino, com cláusulas contratuais 

reguladoras dos termos do negócio jurídico, motivo pelo qual legítima a 

constrição nominal. Sob esse contexto, embora a parte autora sustente ter 

procedido ao cancelamento da bolsa, restou evidenciado que não 

procedeu ao cancelamento ou trancamento da matrícula na instituição de 

ensino. A matrícula, conforme disposição contratual, se renovou no 

período de referência, gerando as faturas mensais em face da autora em 

razão da cessação do benefício estudantil (PROUNI), competindo 

exclusivamente à estudante requerer o cancelamento do contrato, 

conforme disposição contratual (Cláusula 5ª). Este é o cerne da questão: 

a autora celebrou contrato de prestação de serviço estudantil e, 

inobstante ter postulado pela suspensão de benefício governamental 
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(bolsa PROUNI), deixou de requerer a rescisão contratual. Logo, não há 

motivo plausível para desvincular a autora da obrigação contratual, 

inexistindo fundamento jurídico que sustente o pedido de indenização, 

tendo em vista não se tratar de cobrança indevida. Por fim, mantenho a 

decisão objurgada por seus lídimos fundamentos (Num.9998588). Isso 

posto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora. Julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

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

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% do valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou 

o labor profissional. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000312-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MARIANO POLITOWSKI 02517754101 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PRESTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000312-69.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por Dano Material 

e Dano Moral Requerente: Max Mariano Politowski Requerida: Tatiane 

Prestes Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por dano material e 

dano moral proposta por Max Mariano Politowski em face de Tatiane 

Prestes e Selma de Fátima Mezzomo Dal Roveri, regularmente qualificados 

nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, basicamente, 

no inadimplemento da parte demandada ante a negociação de ponto 

comercial, com ausência de pagamento integral do valor negociado a título 

de aquisição do ponto, tendo em vista a avença inicial ter se direcionado 

para o arrendamento do ponto, e posteriormente, houve interesse na 

aquisição. A parte autora formalizou pedido de desistência da ação em 

relação à demandada Selma de Fátima Mezzomo Dal Roveri, com 

aquiescência da parte contrária (Num.8069688), acolhido pelo juízo 

(Num.10051338). Formada a angularidade da relação jurídica processual, 

a parte demandada refutou as alegações inaugurais, asseverando ter 

adimplido o negócio com repasse de valor já no início da relação. Sustenta 

que o valor pleiteado nesta ação é “imaginado” pelo autor, sendo que 

inexiste qualquer prova do negócio jurídico nos termos consignados na 

inicial. Consigna não haver prova de lucro cessante, tampouco de danos 

morais, razão porque devem ser julgados improcedentes (Num.8224224). 

A parte autora deixou de apresentar impugnação à contestação, 

consoante certidão inclusa (Num.9397122). Intimadas as partes para 

especificação de provas, a parte autora protestou pelo julgamento 

antecipado do mérito (Num.10380695). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do 

mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos 

moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A questão 

controvertida cinge-se aos termos do negócio jurídico celebrado entre as 

partes e eventual descumprimento pela parte demandada. Em arguição 

inaugural, a parte autora assevera ter entabulado compromisso de 

arrendamento de ponto comercial pelo valor de R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais), pagos R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à vista 

e o remanescente a ser pago em 8 parcelas, mediante emissão de 

cheques. Consigna, ainda, ter negociado alternativamente a compra do 

ponto comercial pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 

10 parcelas. Contudo, apenas o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) teria sido pago pelo estoque, sem qualquer prestação 

adicional. Por outro lado, a parte demandada sustenta que assumiu a 

locação do imóvel onde estava estabelecido o comércio em questão, 

sendo que pagou ao autor pelo estoque para início das atividades, 

consignando que os demais valores cobrados são “imaginados” pelo 

autor. Sob esse contexto, embora seja incontroverso o negócio jurídico 

celebrado entre as partes, inexiste qualquer prova dos termos da avença, 

tampouco dos termos da aquisição do ponto comercial. A bem da verdade, 

sequer há informação nos autos se o negócio jurídico foi celebrado de 

forma verbal ou escrita, ao passo que a deficiência não fora suprida pelo 

litigante. De fato, não houve produção de prova da existência dos termos 

do negócio jurídico discutido, sendo incontroverso apenas o pagamento 

pelo “estoque” de mercadoria que compunha o comércio. Nos termos do 

artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Imperioso registrar, por 

oportuno, que as hipóteses de inversão do ônus da prova não se amoldam 

ao caso dos autos. Logo, a parte autora não demonstrou satisfatoriamente 

o direito, descumprindo seu ônus probatório. Isso posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% do 

valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 

especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004068-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIEL DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004068-86.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos Requerente: Graciel de Almeida Souza Requerida: Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. Trata-se de ação 

cautelar de exibição de documentos, admitida como produção antecipada 

de provas, em razão da supressão no Novo Código de Processo Civil, 

proposta por Graciel de Almeida Souza, em face de Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos em epígrafe. 

Aduz a parte autora, em síntese, que solicitou os comprovantes de fatura 

da unidade consumidora nº 6/1522763-0, de titularidade de seu falecido 

descendente, com a finalidade de instruir requerimento de pensão por 

morte junto ao INSS, sendo negado administrativamente o acesso aos 

documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

parte requerida contestou a ação, aduzindo que não se negou a fornecer 

os extratos, sendo que a consulta pretendida demandaria mais tempo que 

o solicitado pela parte, pois seria necessário acessar os antigos arquivos 

da concessionária Rede Cemat (Num.10099257). A concessionária 

apresentou fotocópias dos documentos solicitados (Num.100992992). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 381, do Código de Processo 

Civil, “A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I 

- haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser 

produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” Há que se registrar, 

ainda, que na petição, “o requerente apresentará as razões que justificam 
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a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os 

fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de 

ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção 

da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter 

contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a 

inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 

3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no 

mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a 

sua produção conjunta acarretar excessiva demora.§ 4o Neste 

procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão 

que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente 

originário.” (CPC, art. 382). Sob tal conjuntura legal, há que se reconhecer 

a plena adequação do pleito, manejado em caráter preparatório, eis que os 

documentos cuja exibição se postula foram suficientemente 

individualizados na petição inicial, com a precisão dos fatos sobre os 

quais a prova irá recair, promovida em face da concessionária 

responsável pelo contrato de prestação e serviço de energia elétrica e 

emissora dos extratos correlatos. Outrossim, os documentos, por seu 

conteúdo, são comuns às partes, sendo inadmissível, por expressa 

disposição legal, a recusa à exibição Por fim, a parte requerida, após 

regular citação apresentou os documentos solicitados, não havendo 

qualquer indicação fática de impossibilidade de fornecimento quanto 

solicitado pelo consumidor. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de produção antecipada de prova documental, consoante 

postulado pelo requerente. Condeno a parte requerida ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba 

honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, do Código 

de Processo Civil, máxime pelo julgamento antecipado da lide, o qual 

abreviou o tempo despendido para o labor profissional. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000885-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000885-10.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Danos Morais Requerente: 

Contudo Materiais para Construção Ltda. - em recuperação judicial 

Requerida: Claro S/A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e danos morais 

proposta por Contudo Materiais para Construção Ltda. – em recuperação 

judicial em face de Claro S/A, regularmente qualificados nos autos em 

epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, basicamente, na deficiente 

prestação de serviço de telefonia, cuja falha conduziu ao pedido de 

cancelamento de diversas linhas telefônicas de titularidade da empresa 

autora, bem como na responsabilidade civil da empresa demandada pela 

cobrança indevida de multa contratual, sem a devida previsão contratual, 

fato gerador de mácula de índole moral. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a parte demandada refutou as alegações 

inaugurais, asseverando a regularidade na cobrança das multas com base 

em disposição contratual de fidelidade. Sustenta que, embora as 

contratações sejam formalizadas via callcenter, as gravações do caso 

dos autos não mais estão disponíveis, tendo em vista que a Resolução nº 

632 da Anatel exige o armazenamento pelo prazo mínimo de 6 (seis) 

meses (art.26, §2º). Subsidiariamente, protesta pelo afastamento de 

qualquer condenação em dano material ou moral, tendo em vista que os 

serviços foram prestados até a efetiva migração (portabilidade) ou 

cancelados por inadimplência, com observância da legislação de regência 

(Anatel, Resolução nº 632/2014, art.97), bem como pela ausência de 

caracterização de dano moral. Formulou pedido contraposto quanto ao 

valor discutido (Num.7226612). Em sede de impugnação à contestação, a 

parte autora ratificou as assertivas lançadas na inicial, ressaltando a 

responsabilidade pela deficiente prestação do serviço, bem como pela 

cobrança indevida (Num.8068500). Intimadas as partes para 

especificação de provas, protestaram pelo julgamento antecipado do 

mérito (Num.10121892; Num.10177451). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do 

mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos 

moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A questão 

controvertida cinge-se à responsabilidade civil da empresa demandada 

quanto a prestação de serviços de telefonia, bem como à cobrança 

indevida de multa pela rescisão contratual. Em arguição inaugural, a parte 

autora assevera ter solicitado a rescisão contratual diante da deficiente 

prestação de serviço de telefonia, sendo obstado o efetivo cancelamento 

pela cobrança de multa rescisória, desprovida de fundamento legal ou 

contratual. Por outro lado, a parte demandada sustenta ter prestado os 

serviços de forma satisfatória em estrito cumprimento ao determinado pelo 

setor de regulação de telecomunicações, ao passo que a rescisão, pelo 

motivo da deficiência no serviço, é improcedente, razão pela qual legítimo 

o encargo penal pela rescisão. Sob esse contexto, embora a disposição 

normativa oriunda do setor de regulação determine que as contratações e 

alterações contratuais devem ser gravadas e disponibilizadas pelo período 

de 6 (seis) meses (Resolução nº 632 da Anatel, art.26, §2º), fato é que 

em juízo a manutenção do ônus probatório segue regramento próprio. A 

toda evidência, as empresas de telefonia devem manter os registros 

contratuais pelo prazo regulamentado, para fins de cumprimento da 

hipótese normativa (solicitação pelo consumidor). Contudo, para efeito de 

comprovação em juízo, remanesce a necessidade de manutenção da 

prova enquanto não prescrito eventual direito decorrente da relação civil 

(CC, arts. 205 e 206). Assim, sendo verossímil a alegação da 

consumidora, há que se facilitar sua defesa em juízo, na forma do artigo 

6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que o ônus de 

comprovar a contratação do plano e a disposição contratual de cláusula 

penal. Outrossim, com relação à caracterização do dano moral, as 

circunstâncias narradas, por si só, não são capazes de gerar a efetiva 

mácula moral. Com efeito, como é cediço, o dano moral pressupõe abalo 

acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa 

aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples 

situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, 

com a instalação efetiva da indústria do dano moral. A caracterização da 

mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento 

do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, 

o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O 

caso dos autos não reflete qualquer dano advindo da conduta, pois há 

prova da efetiva prestação do serviço até o cancelamento das linhas. 

Portanto, não há como sustentar a caracterização de dano moral. 

Impertinente, por fim, a repetição em dobro do indébito, já que a incidência 

da penalidade prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor 

pressupõe o efetivo pagamento em excesso, fato não verificado. Isso 

posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte 

autora, declarando a inexistência do débito. Julgo improcedente o pedido 

de indenização por dano material e moral, bem como improcedente o 

pedido contraposto. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Cada parte arcará com os 

honorários do respectivo causídico. Fixo a verba honorária em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, especialmente pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos termos do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 09 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACIR MULHARSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 
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(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000621-90.2017.8.11.0037 Ação Ordinária Revisional de 

Contrato c/c Pedido de Restituição Requerente: Alvacir Mulharski 

Requerida: Unimed Cuiabá Vistos etc. Em razão da informação da parte 

autora (Id. 11826779), sobre o descumprimento da medida liminar, 

intime-se a parte requerida para cumprir imediatamente a liminar concedida 

(Id.10270280), sob pena de responsabilização por crime de 

desobediência. Em seguida, conclusos para julgamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112614 Nr: 2966-22.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BATISTA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SHINITI MORI - 

OAB:OAB/MT 289841

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31200 Nr: 3398-22.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO DOMINGOS ACADROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, ROSANE 

CLADES REDER - OAB:4693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DADIA - 

OAB:SC-5.454-B, NELI LINO SAIBO - OAB:OAB/SC 3.326, NELI LINO 

SAIBO JÚNIOR - OAB:26986/SC

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179472 Nr: 10347-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDERO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:PR 45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão fls. 59 do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100164 Nr: 7977-03.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - 

OAB:MT/3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:MT/11920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A/MT, EDIR MANZANO JUNIOR - OAB:8688/MT, GELSON 

LUÍS GALL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, LEONARDO 

NEPONUCENO MICHARKI - OAB:OAB

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados das partes para 

manifestarem do retorno das cartas precatórias, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4178 Nr: 58-17.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARNALDO SCHAFFER, JOSÉ BOLIVAR 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112140 Nr: 2600-80.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPA DA SILVA E CIA LTDA- EPP, JOAO BATISTA DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTIVINI - COMÉRCIO DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA PORTO PEREIRA - 

OAB:15009/MT, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, 

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, LUIZ ROBERTO RECH - OAB:PR-14.393, MARA 

CLAUDIA DIB DE LIMA - OAB:29584/PR

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

manifestar da devolução de carta precatoria para inquirição da 

testemunha Zacarias de Souza Filho no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123536 Nr: 6095-98.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO HERBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109881 Nr: 192-19.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, UMBERTO 

JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, Camila 

Stofeles Cecon Santana

Camila Stofeles Cecon Santana - OAB:16258-B

 Intimo as partes da adudiência designada na Comarca de Nobres - MT 

para o dia 27/07/2018 as 9:30 horas no Edificio do Forum local.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132277 Nr: 4602-52.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002136-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA POXOREU (RÉU)

GILVANDRO DE TAL (RÉU)

ROBSON DE TAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 

DIAS - JUSTIÇA GRATUITA Dados do processo: Processo: 

1002136-29.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 32.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/

[AQUISIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WILTON ALVES 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: ROBSON DE TAL, ASSOCIACAO DE 

MORADORES DO BAIRRO NOVA POXOREU, GILVANDRO DE TAL 

Finalidade: CITAÇÃO DO REQUERIDO GILVANDRO DE TAL, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, com a advertência expressa de que o prazo 

para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (CPC, art.564, parágrafo único), bem como que, se não 

contestarem a ação, serão considerados revéis e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344), 

bem como para comparecerem à audiência designada para a data de 22 

de agosto de 2018, as 15h00min. Resumo da Inicial: Trata-se de 

Reintegração de Posse com pedio Liminar promovida pelo requerente 

Wilton Alves da Silva em face Associação de Moradores do Bairro Nova 

Poxoreu, Robson de Tal eGilvandro de Tal. O requerente, com mérito de 

seu suor de trabalho, adquiriu nadata de 17 de julho de 2015, dois imóveis 

rurais do antigo proprietário falecido JOSÉ LUIZ TEWATE, inscrito no CPF 

sob o n.º 024.669.481-50, situados no Assentamento Novo Poxoréu, no 

município de Poxoréu/MT, lotes n° 18 e 19, medindo 20,00m (vinte metros) 

de largura (frente e fundo), por 40,00m (quarenta metros) de comprimento 

(laterais, direita e esquerda), com área de 800,00m² (oitocentos metros 

quadrados) cada um, localizados na Avenida Brasil,conforme contrato de 

compra e venda anexado. Conveniente ressaltar, que os imóveis em 

questão ainda nãopossuem documentos e registros legais, mas fora 

entregues como direito de posse por meio de ato jurídico (contrato de 

compra e venda). A reintegração de posse se dá nos casos em que o 

proprietário ou possuidor foi despojado de seu imóvel em virtude de ato 

violento (invasão), clandestino (invasão de forma furtiva) ou eivado de 

vício de precariedade (abuso de confiança ou com apropriação indébita da 

posse). O requerido possui uma posse precária do bem uma vez que não 

tem nenhum direito em nele permanecer, pelo fato do imóvel pertencer ao 

requerente desde a realização do contrato. Despacho/Decisão: " 

...Citem-se os réus para comparecerem à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC, art.564, 

parágrafo único), bem como que, se não contestarem a ação, serão 

considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (CPC, art.344). Intime-se a parte autora, por 

intermédio do respectivo causídico, inclusive para trazer suas 

testemunhas, independentemente de intimação.(...) A seguir, a MMª. Juíza 

deliberou: “Tendo em vista a ausência de citação da parte requerida, 

redesigno a audiência frustrada para a data de 22 de agosto de 2018, às 

15h00min. Estando em local incerto e não sabido (CPC, art.256, II), cite-se 

o demandado Gilvandro de Tal por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

com as advertências de estilo (CPC, art.257, III). Citem-se os demandados 

Robson de Tal e a Associação de Moradores do Bairro Nova Poxoréu 

(CNPJ 23.011.204/0001-23), com observância do endereço incluso e da 

representação legal (CPC, art.75, VIII). Os presentes saem intimados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.” Advertência: E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ines Schuster, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 11 de julho de 2018. INES SCHUSTER Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18255 Nr: 289-68.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de REITERAR a intimação da 

parte autora para comprovar o depósito da diligência, para expedição de 

mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31158 Nr: 3342-86.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de REITERAR a intimação da 

parte autora para comprovar o depósito da diligência, para expedição de 

mandado de avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33285 Nr: 1499-52.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE MELO, DORACY DA CONCEIÇÃO 

GARCIA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU JACOB DE SOUZA - 

OAB:55947/PR, NELSON JOÃO SCARPIN - OAB:51441

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178248 Nr: 9711-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:55.847,74

Resumo das alegações da parte autora:COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE 

DO CERRADO, já devidamente qualificada nos autos do processo em 

destaque, por intermédio de seus procuradores infra-assinados, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atendimento a 

impulso oficial, apresentar resumo da petição inicial.

Trata-se de ação monitória que visa o recebimento do valor de R$ 

55.847,74 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e 

setenta e quatro centavos), decorrente de uso do cheque especial e 

cartão de crédito, os quais, apesar do compromisso firmado pelo 

requerido junto à autora, restaram inadimplidos.

Em razão da inadimplência, a autora ajuizou a presente ação, objetivando 

o recebimento dos seus créditos junto ao requerido.

 Eis a síntese da inicial.

Diante do exposto, espera a autora ter atendido a contento, reiterando, na 

oportunidade, todos os termos da inicial.

Nestes termos pode e espera deferimento.

Jaciara/MT., 04 de abril de 2018.

Eduardo Alves Marçal

OAB/MT 13.311

Despacho/Decisão:Visto,Defere-se o pedido de p. 48 e determina-se a 

citação por edital do requerido, devendo a parte autora providenciar o 

necessário. Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC. Tendo em vista que, 

pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, 

II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de citação pelo DJE.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139901 Nr: 10201-69.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre o laudo de fls. 83/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140438 Nr: 10468-41.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDS, JANAINE CANDIDA DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

se manifestar quanto ao estudo socioeconômico, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120767 Nr: 3256-03.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YEDA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº 3256-03.2013.811.0037 (Código 120767)

Vistos.

Cumpra-se o despacho de fl. 121, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43244 Nr: 5642-50.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Processo nº: 5642-50.2006.811.0037 (Código 43244)

Vistos.

Considerando que o pedido de fls. 222/224 não foi analisado na sentença, 

chamo o feito à ordem e DEFIRO o pedido de habilitação do sucessor 

ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS.

 Procedam-se as retificações pertinentes.

Após, nada mais havendo pendente, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113301 Nr: 3655-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3655-66.2012.811.0037 (Código 113301)
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Vistos.

Considerando que o processo se encontra paralisado há quase 1 (um) 

ano em razão da ausência da contadora deste juízo, que se encontra de 

licença maternidade, e com o intuito de conferir celeridade processual, 

intime-se a parte exequente para atualizar o cálculo da dívida no prazo de 

15 (quinze) dias, atentando-se ao determinado no despacho de fl. 100.

Com a juntada do cálculo, intime-se a parte executada para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170273 Nr: 5344-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT/12175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5344-09.2016.811.0037 (Código 170273)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Não obstante, ante a dificuldade de encontrar um órgão público 

responsável para realizar perícia contábil, e da análise dos autos, verifico 

que é possível à apuração do valor através de simples cálculo aritmético.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse na conversão 

do feito e, em caso positivo, trazer aos autos o termo inicial e final da 

interrupção do atendimento do plano aos servidores, elaborando, ainda, 

planilha com cálculo dos valores a serem restituídos em dobro pela parte 

executada, tudo em conformidade com a sentença prolatada nos autos em 

apenso (Código 113301).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 189136 Nr: 3461-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENICY DOS PASSOS PEREIRA, EDVALDO JOSÉ 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3461-90.2017.811.0037 (Código 189136)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Não obstante, ante a dificuldade de encontrar um órgão público 

responsável para realizar perícia contábil, e da análise dos autos, verifico 

que é possível à apuração do valor através de simples cálculo aritmético.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse na conversão 

do feito e, em caso positivo, trazer aos autos o termo inicial e final da 

interrupção do atendimento do plano aos servidores, elaborando, ainda, 

planilha com cálculo dos valores a serem restituídos em dobro pela parte 

executada, tudo em conformidade com a sentença prolatada nos autos 

principais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181252 Nr: 11173-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YEDA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11173-68.2016.811.0037 (Código 181252)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Não obstante, ante a dificuldade de encontrar um órgão público 

responsável para realizar perícia contábil, e da análise dos autos, verifico 

que é possível à apuração do valor através de simples cálculo aritmético.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse na conversão 

do feito e, em caso positivo, trazer aos autos o termo inicial e final da 

interrupção do atendimento do plano aos servidores, elaborando, ainda, 

planilha com cálculo dos valores a serem restituídos em dobro pela parte 

executada, tudo em conformidade com a sentença prolatada nos autos em 

apenso (Código 120767).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54703 Nr: 2344-79.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 2344-79.2008.811.0037 (Código 54703)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado pela FEDERAÇÃO 

SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

FESSP/MT em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 2.023/2.024, foi juntada procuração de novo advogado.

Às fls. 2.038/2.045, 2.048/2.060 e 2.065/2.078, o advogado CELSO 

ALVES PINHO requereu que seja preservado o percentual de 30% (trinta 

por cento) sobre o valor da execução concernente aos honorários 

contratuais, bem como de 2/3 (dois terços) dos honorários de 

sucumbência.

Às fls. 2.063/2.064, a parte exequente pugnou pela improcedência do 

pedido do advogado revogado.

É o relatório.

Decido.

 Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao advogado CELSO 

ALVES PINHO, vez que este patrocinou a causa desde a fase de 

conhecimento, em 2010, até o início do cumprimento de sentença, em 

2016, momento em que foi revogada sua procuração.

Assim, considerando o termo aditivo de contrato à fl. 2.072-v, verifico que 

é direito do advogado o percentual de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, sem prejuízo dos 2/3 (dois terços) do valor dos honorários de 

sucumbência.

Ante o exposto, DETERMINO que seja feita a reserva do percentual de 

30% (trinta por cento) do valor da execução e de 2/3 (dois terços) do 
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valor dos honorários de sucumbência em favor do advogado CELSO 

ALVES PINHO.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se quanto à impugnação à execução de fls. 2.028/2.033.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE COSTA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 (ADVOGADO)

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

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

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011582-39.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

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

notadamente manifestando-se acerca da minuta de acordo juntada nos 

autos digitais, previamente ao julgamento do recurso inominado. Primavera 

do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011335-58.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDNAURA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA AVENIDA (REQUERIDO)

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS0060702A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

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

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-04.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. INSPECOES E REGULACOES DE SINISTROS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010248-04.2014.8.11.0037. REQUERENTE: J. C. INSPECOES E 

REGULACOES DE SINISTROS LTDA - ME REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, Intime-se a Exequente para que se manifeste sobre os embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 920, I do CPC. 

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010679-72.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOPES DIOGENES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PATRICIA PIOVESAN OAB - MT0015878A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010679-72.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: EDSON LOPES DIOGENES - ME 

EXECUTADO: JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS Vistos, Tendo em vista 

que não houve impugnação à penhora (Certidão de Id 8141384), intime-se 

a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito. Após, conclusos para deliberação. Primavera do 

Leste/MT, 19 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Compulsando detidamente os autos verifico que a parte reclamante 

não compareceu a audiência de conciliação designada por motivo de 

doença, consoante se verifica do atestado médico anexado ao termo (Id. 

13480132). Assim, considerando que não houve apresentação de 

proposta por parte da empresa reclamada por ocasião da audiência de 

conciliação (Id. 13480132), entendo que a fase conciliatória encontra-se 

superada. A contestação aportou no Id. 13556789, e a impugnação no Id. 

13632390. Por sua vez, considerando que embora a matéria discutida nos 

autos seja de fato e de direito, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído, não havendo a necessidade de dilação probatória, 

assim, determino o retorno dos autos para prolação da sentença, nos 
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termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Primavera do Leste-MT, 20 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002846-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002846-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Evidenciado o não cumprimento da decisão 

concessiva da última tutela de urgência complementar (Id 14149693), o(s) 

réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo. Além disso, trata-se de pedido 

oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição é responsável em zelar pelo 

cumprimento da ordem jurídica e pela defesa dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o valor requerido 

atende aos princípios norteadores das contratações realizadas às 

expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da decisão 

anterior que antecipou a tutela de mérito, da inércia do réu, bem como 

diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pela Defensoria Pública 

(Id 14279062), defiro o sequestro do numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 4.159,92 (quatro mil cento e cinquenta e nove 

reais e noventa e dois centavos), para custear o medicamento 

micofenolato de mofetil 500mg, pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, 

no montante de 8 (oito) caixas do medicamento, conforme requerido pelo 

autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do fornecedor com menor orçamento: GOVEIA & LIMA LTDA, CNPJ 

01.233.749/0001-41, Banco Bradesco (237), Agência 1458, conta 

corrente 18879-4, conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a retirar o medicamento, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

retirada. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do artigo 11, 

caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) 

parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, 

inexistindo outros pedidos, concluso o processo para sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004685-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004685-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DORIVAN SOUZA GOMES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

proposta por DORIVAN SOUSA GOMES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para fornecimento de CIRURGIA DE PTERÍGIO 

PARA O OLHO DIREITO. Relata na petição inicial que, é portador de 

PTERÍGIO EM SEU OLHO DIREITO, o que diminui drasticamente sua 

acuidade visual, afetando à normalidade do desempenho de suas funções 

diárias. Ressalta que a situação é de urgência; é pobre, não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento; 

o requerente informa, ainda, que obteve resposta negativa do Poder 

Público sobre a previsão da disponibilidade do procedimento (Ofício de n° 

102/DPPVA/MT/2018), alegando que ainda não existe regulação do 

paciente na rede pública. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

cediço que a saúde constitui direito social, garantido a todos, a ser 

prestado pelo Estado (no sentido lato do termo), conforme previsão 

expressa na Constituição Federal e na Lei 8.080/90. Porém, não há 

documentos que indiquem satisfatoriamente a urgência/emergência 

alegada e, assim, justifique a antecipação da tutela de mérito nesta fase 

processual. Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico, através do Parecer 

Técnico nº1248/2018 apresentou em suas conclusões que há nos autos 

relatório médico que comprova o diagnóstico, que a cirurgia é o tratamento 

indicado para a patologia do requerente, que o pedido de cirurgia é 

pertinente, mas que não há urgência (Id 14252296). Nessa quadra de 

ideias, o Enunciado 51, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, estabelece o seguinte: Nos processos 

judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico 

circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco 

imediato. (Enunciado 51. II Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça. São Paulo, maio de 2015). (destaquei) Vale ressaltar 

que a não demonstração de urgência/emergência de uma prestação de 

saúde não se confunde com sua necessidade, de maneira que, para se 

antecipar o mérito no limiar do processo, em detrimento do contraditório, é 

imprescindível que a parte que o requer atenda a todos os requisitos 

legais, neste caso, o justificado receio de ineficácia do provimento final, 

sendo que, nas demandas que visam assistência à saúde, referida 

justificativa deve estar pormenorizadamente demonstrada pelo profissional 

legalmente apto, neste caso, o médico, nos termos do que prevê a Lei nº 

12.842, de 10 de julho de 2013 (que dispõe sobre o exercício da 

Medicina). Diante do exposto, tendo em vista que não preenchidos os 

requisitos legais, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Deixo de designar 

audiência de conciliação, visto que invariavelmente a fazenda pública não 

demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte 

enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá/MT). CITEM-SE os réus, na pessoa dos 

respectivos representantes legais, pela via eletrônica disponibilizada, 

quanto aos termos da presente ação, para, querendo, responderem no 

prazo de 30 (trinta) dias, ressaltando-se de que não dispõem de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerão em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). Intime-se a parte 

autora da presente decisão. Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004985-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004985-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ABRAAO VIEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Trata-se de Ação ordinária de obrigação de fazer proposta por 

ABRAÃO VIEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências 

necessárias para submeter o(a) requerente/substituído(a) ao(s) 
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procedimento(s) de Vitrectomia posterior no olho esquerdo. No mérito, 

pugna pela confirmação da tutela provisória, bem como na obrigação de 

fornecimento de outros tratamentos necessários. Relata na petição inicial 

que está com descolamento de retina (CID H33); a situação é de urgência; 

é pobre, pois não possui recursos financeiros suficientes para arcar com 

os custos do tratamento; instado a fornecer a prestação, o Poder Público 

manteve-se inerte, assim como não estimou um prazo para o fornecimento 

do serviço. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (…) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) A 

probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos documentos que 

instruem a petição inicial, notadamente pelo Laudo para 

Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial (Id 14227883), 

subscrita pelo Dr. Renan Ferreira Candido, oftalmologista CRM/MT9034 e 

pelo Relatório Médico sem identificação visível do médico (Id 14227914), 

os quais apontam que o(a) requerente/substituído(a) padece de 

descolamento de retina no olho esquerdo, diante do que necessita ser 

submetido(a) à cirurgia oftalmológica. Outrossim, visualiza-se, de forma 

indireta, a indicação médica para a cirurgia, materializada pelo protocolo de 

solicitação do(s) procedimento(s) perante a Central de Regulação do SUS 

(Id 14227883), no qual consta a especificação do(s) procedimento(s) 

requerido(s) e a indicação do médico solicitante. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se que 

está suficientemente demonstrado pelo relatório médico que afirma que o 

paciente corre o risco de perder a visão. Também se verifica o risco ao 

resultado útil do processo pelo tempo mínimo legal de trâmite deste. Nessa 

esteira, o Parecer Técnico do NAT nº 1260/2018 afirma que a cirurgia de 

vitrectomia posterior é o tratamento indicado para o descolamento de 

retina, que há nos autos relatório médico que comprova o diagnóstico e 

que há urgência na realização do procedimento, tendo em vista o risco de 

perda definitiva da visão do olho afetado (Id 14281568). Por fim, destaco 

que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do 

provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado 

neste feito, bem como não constitui óbice ao deferimento da medida, pois 

tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: adotar as providências 

necessárias para disponibilizar a ABRAÃO VIEIRA (qualificado(a) na 

petição inicial), no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico de 

Vitectromia posterior no olho esquerdo (inclusive o transporte 

necessário), além dos demais tratamentos posteriores decorrentes da 

doença, que se fizerem necessários (desde que acompanhada da 

necessária justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) 

data próxima para sua realização. Ainda, caso não tenha(m) condições de 

cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro 

fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao menor orçamento trazido 

nos autos (Id 14270397), que é, por ora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a 

aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do 

CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 

1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 06/11/2013). Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 
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deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do Leste, 

na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não 

dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

(artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não sendo 

contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). 

INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de 

Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos 

endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de 

designar audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha 

processual resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, 

atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 

(trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato 

Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004889-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAIR FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. Pretende a autora a concessão de tutela antecipada de urgência, 

para exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, ao 

argumento de que não possui qualquer relação jurídica com a parte 

requerida, não havendo, portanto, prova da existência da dívida 

informada. Presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, poderá o Juiz conceder, total ou parcialmente os 

efeitos da tutela antecipada, desde que exista probabilidade do direito e 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, não há 

nos autos probabilidade do direito que pleiteia, razão pela qual ausente um 

dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015. Deflui-se da análise do extrato 

anexado no Id. 14181187, que as negativações inseridas no Serviço de 

Proteção ao Crédito (SCPC), datam de 23/12/2015, 01/12/2015 e 

30/10/2015, tratando-se, portanto, de negativação antiga. Sobre o tema, 

vejamos a jurisprudência, in verbis: Agravo de Instrumento. Civil. Processo 

civil. Inscrição em Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Ausência de 

prova de inexistência do contrato. Verossimilhança não caracterizada. 

Negativação antiga. Não configuração de perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. 1. A alegação de o contrato não ter sido firmado é 

insuficiente para caracterizar a verossimilhança necessária à antecipação 

de tutela, sobretudo se o valor creditado foi transferido da conta da 

representante legal da agravante tão logo depositado, o que enfraquece a 

afirmação de não ter sido objeto de qualquer saque. 2. Não se configura 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se a inscrição 

no serviço de proteção ao crédito é antiga (2011) e apenas cerca de dois 

anos depois (2013) é impugnada judicialmente, sem qualquer informação 

pela qual se possa concluir que só posteriormente surgiu o perigo de dano 

capaz de justificar a exclusão liminar da negativação. 3.Negou-se 

provimento ao Agravo de Instrumento. (TJ-DF - AGI: 20130020204909 DF 

0021390-06.2013.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 

15/01/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/01/2014 . pág.: 64). Ademais, não se tratando de hipótese em que está 

em jogo direito à vida ou à saúde, deve-se respeitar o contraditório, erigido 

a princípio constitucional, no capítulo dos direitos e garantias 

fundamentais, sendo necessário aguardar a instrução processual devida. 

Posto isto, INDEFIRO, por ora, a tutela provisória de urgência, eis que 

ausentes seus requisitos autorizadores. Aguarde-se a realização da 

audiência conciliação já designada. CITE-SE, nos termos do art. 18 da Lei 

nº 9.099/95, cientificando a parte ré acerca das advertências contidas no 

art. 20 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 78 do FONAJE, bem como que, não 

obtida a conciliação, deverá ser apresentada contestação ou pedido 

contraposto, de forma escrita ou oral, no ato. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001944-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AUTO WETEL CHAPEACAO E 

PINTURA LTDA - ME REQUERIDO: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA Vistos. Cuida-se de Ação de Cobrança em tramite 

entre as partes acima identificadas. Em petição de Id. 14208343, as partes 

informaram que visando por fim a demanda, transacionaram, requerendo a 

homologação do acordo. Assim, verificando que os advogados das partes 

possuem poderes para transigir, conforme procurações encartadas nos 

Ids. 12507244 e 14208347, a homologação de rigor se impõe. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por sentença. Aguarde-se o 

cumprimento do acordo até a data de 21/08/2018. As partes renunciaram 

o prazo recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. CANCELE-SE a audiência de conciliação 

designada. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

cautelas e anotações necessárias, nos termos do Enunciado 12, dos 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso, ressalvada a eventual 

distribuição oportuna de pedido de cumprimento, em caso de 

inadimplemento. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 20 de julho 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 183661 Nr: 730-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 19 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos
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Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185542 Nr: 1779-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Autos código 185542

1. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 23/08/2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

2. Considerando que a testemunha Sergio Luiz Busnardo reside na 

Comarca de Santo Antônio do Leste/MT, expeça-se carta precatória para 

o seu interrogatório, consignando o prazo de 60 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 100937 Nr: 520-80.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286

 Autos código 100937

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 31/07/2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109726 Nr: 8875-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 20 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201297 Nr: 9050-63.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SIRQUEIRA DELMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 20 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180159 Nr: 10690-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DOUGLAS GONÇALVES BRANDÃO, 

HELEN CAROLINE DA COSTA FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 20 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196070 Nr: 6970-29.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHADS, OBDS, AMMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, Nerci Nascimento da Silva Júnior - OAB:OAB-GO 

30.166

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de 

condenar VERONICA HELEN ABREU DA SILVA e OSEIAS BRITO DOS 

SANTOS, devidamente qualificados nos autos, nas penas do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06, e absolvê-los dos crimes previstos no artigo 35, 

caput, da Lei 11.343/06, 16 da Lei 10.826/03 e 180, caput, do Código 

Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. 

Ainda, condenar o acusado ANTONIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS, 

nas penas dos artigos 16, parágrafo único, inciso I da Lei 10.826/03 e 180, 

caput do Código Penal, e absolvê-lo das penas dos artigos 33, caput, e 35, 

caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176415 Nr: 8749-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDERSON NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT/ 19456

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 20 de julho de 2018.
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Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 39/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Claudete Scatolin, matrícula 8366, Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 1ª Vara Criminal, usufruirá 10 (dez) 

dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 06/08/2018 

a 15/08/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Carlos Eugênio Comelli (matrícula 3173) – 

Técnico Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal, no período de 06/08/2018 a 15/08/2018, 

durante as férias da titular.

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

 Sorriso/MT, 18 de julho de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N. 38/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que o servidor Edemar Antônio Bier, matrícula 13541, 

Gestor Administrativo 3, usufruirá 10 (dez) dias de férias referentes ao 

exercício de 2018, no período de 01/08/2018 a 10/08/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Josefa Ferreira (matrícula 9034) – Auxiliar 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Administrativa 3 Substituta, 

no período de 01/08/2018 a 10/08/2018, durante as férias da titular.

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

 Sorriso/MT, 18 de julho de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 02/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Jacob Sauer - Juiz Diretor do Foro da 

Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 

2008, da Resolução nº 08/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, do Edital 

nº 014/2012/GSCP, publicado no DJE nº 8813, em 17/05/2012;

 CONSIDERANDO a decisão proferida em 17 de julho de 2018 pelo Sr. 

Eduardo da Silveira Campos – Vice-Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos autos do Pedido de Abertura de Processo 

Seletivo – Comarca de Sorriso (CIA 0717124-22.2018.8.11.0000), que 

autorizou, com fundamento no artigo 1º, inciso III, "f" da Instrução 

Normativa 2/2017-PRES, a realização de novo processo seletivo de 

estagiários de nível superior nesta comarca, para contratação de 

Estagiário de Nível Superior em Direito;

TORNA PÚBLICA a abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de Nível Superior em Direito, para cadastro de reserva para 

40 vagas de Direito, sendo convocados conforme disponibilidade, bem 

como a data, horário e local em que será realizada a prova.

1. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO CURRICULAR

1.1. Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou 

privadas de educação superior.

1.2. Os estagiários de nível superior deverão estar matriculados em 

Universidade e Faculdades do Estado de Mato Grosso reconhecidas pelo 

Ministério da Educação – MEC e estar cursando, no mínimo, terceiro 

semestre do curso de Direito.

1.3. Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 

16 (dezesseis) anos completos.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão feitas na Recepção do Fórum da Comarca de 

Sorriso, em dias úteis, no período de 30/07/2018 a 31/08/2018, das 13 às 

18 horas.

2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

2.3. A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará de edital a ser publicado no átrio do Fórum de Sorriso, até o dia 

05/09/2018.

3. DAS PROVAS

 3.1. O processo seletivo será realizado em etapa única na UNIC, Campus 

Sorriso, situada na Av. Noemia Tonello Dalmolin, n.º 2245, Parque 

Universitário - Sorriso/MT, no dia 16/09/2018, às 08 horas, com duração 

de 04 (quatro) horas.

3.2. O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva com 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha.

3.3. O candidato deverá apresentar-se para a prova munido de documento 

com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente 

de tinta azul, com antecedência de trinta minutos antes do início da prova.

3.4. No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, rasgo, aplicação de corretivo ortográfico 

(líquido, papel ou similar) ou apagamento de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

3.5. As questões serão elaboradas de acordo com o conteúdo 

programático constante do anexo II do Edital nº 14/2012/GSCP, publicado 

no DJE nº 8813, em 17/05/2012.

3.6. No dia 18/09/2018, a partir das 13 horas será afixado no mural do 

átrio do fórum o gabarito.

4. DA COMISSÃO

4.1. A Banca Examinadora do Teste Seletivo será composta por:

Presidente: Dr. Jacob Sauer – Juiz Diretor do Foro;

Membro: Deniz Henrique Grette Lima Gatto – Assessor de Gabinete da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais;

Secretários: Michele Andréa Pfeifer De Paris – Gestora Geral;

Janaina Paula Stuani Alves da Silva – Gestora Administrativa 2;

Edemar Antonio Bier – Gestor Administrativo 3;

5. DOS RECURSOS

5.1. Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 

da publicação do Edital quanto:

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição:

b) Ao gabarito provisório

c) Ao resultado final do Processo Seletivo.

5.2. Os recursos deverão ser protocolados na Diretoria do Fórum.

5.3. Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

5.4. Se do exame de recursos contra o gabarito da prova objetiva resultar 

anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Os estagiários são auxiliares da justiça, sem vínculo empregatício de 

qualquer natureza, nomeados por ordem de aprovação pelo Tribunal de 

Justiça, pelo período de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, 

percebendo, a título de gratificação, o equivalente ao vencimento de 

bolsa-auxílio fixado em R$ 920,84 (novecentos e vinte reais e oitenta e 

quatro centavos), sendo assegurado aos estagiários auxilio transporte no 

valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

 6.2. O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período.

6.3. Encerrado o processo seletivo, a Comissão Examinadora reunir-se-á 

imediatamente para proceder à correção das provas, com a atribuição das 

notas.

6.4. Quaisquer dúvidas ou omissões do presente edital serão sanadas 

pelo Presidente da Banca Examinadora, através de requerimento por 

escrito, datado, assinado e protocolado na Diretoria do Foro da Comarca 

de Sorriso, regendo-se o processo seletivo, no que não conflitar com o 

presente edital, pelas normas do Edital nº 014/2012/GSCP, publicado no 

DJE nº 8813, em 17/05/2012, que se encontra à disposição dos 

interessados na Diretoria do Foro desta Comarca.

Sorriso/MT, 20 de julho de 2018.

Jacob Sauer. Juiz Diretor do Foro
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EDITAL N.º 01/2018-DF - Considerando o disposto no Provimento 

6/2014/CM, de 07/03/2014, torna público, para ciência dos interessados, a 

abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas 

Físicas nas áreas de Assistência Social e formação de cadastro reserva 

para Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital.

* O Edital n° 01/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 191201 Nr: 4829-91.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

P A R T E  A U T O R A :  G A S P A R  E M P R E E N D I M E N T O S 

AGROPEC.IND.COMERCIO, JOÃO PEDRO DA SILVA, LEILA CABRAL DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes dou PARCIAL 

PROVIMENTO, para feito de suprir a omissão consistente na ausência de 

análise da possível incidência do art. 212 da Lei n. 6.015/76, nos termos 

acima consignados, sem alteração no dispositivo da sentença impugnada. 

Fica reaberto o prazo recursal.Publique-se. Registre-se . 

Intime-se.Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.JACOB SAUER,Juiz Diretor do 

Foro.

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002173-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS ANDREATTO OAB - RS66843 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. G. TRANSPORTES LTDA. - ME (DEPRECADO)

1002173-81.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 427,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI (RÉU)

DISTRIBUIDORA E ATACADO DE ALIMENTOS PIVOTTI LTDA - ME (RÉU)

1001691-36.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002485-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

1002485-91.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural, bem como o preparo da carta precatória a ser expedida. 

Sorriso/MT, 20 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001549-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA MARIA MONDA BRAGA (EXECUTADO)

JOSE AGRIMAR BRAGA (EXECUTADO)

JOSE AGRIMAR BRAGA - ME (EXECUTADO)

1001549-32.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de endereço pelos 

SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, especificando 

em qual endereço requer a realização do ato, bem como efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da 

Central de Pagamento de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 

(urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural e/ou preparo da 

carta precatória a ser expedida. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVALDO NOGUEIRA PLACIDO (RÉU)
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Autos n. 1001172-61.2017.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, REVOGO a 

decisão proferida em id. 10919692, eis que inserida erroneamente no 

presente feito. No mais, considerando que a penhora online atende à 

ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Por outro lado, caso reste 

infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora online e, DEFIRO a busca 

via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem 

de Serviço n. 01/2016. Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, INDEFIRO o pedido 

de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não comprovou haver 

esgotado todos os meios legais à sua disposição para localizar bens de 

propriedade da executada, tais como busca perante o Cartório de Registro 

de Imóveis. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 48711 Nr: 5625-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PADILHA DOS SANTOS, ELISEU 

JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, para manifestar-se acerca dos demais depósitos efetuados nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 151500 Nr: 4830-47.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

EMBARGADO/APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 

1010, e seus paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 90854 Nr: 2517-55.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SOFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

REQUERIDO/APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 11762 Nr: 918-67.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FÁVERO VINISKI, MARIA INÊS MACHADO 

VINISKI, NEWTON ACUNHA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA KARPES DE JESUS, DOMINGOS DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a Parte 

Exequente para manifestar-se acerca da Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 59208 Nr: 2507-79.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801/MT, ELISIANE BOTTEGA - OAB:8927-E, FABRICIO TORBAY 

GORAYEB - OAB:6351/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES 

para manifestarem-se acerca do Laudo Pericial, NO PRAZO COMUM DE 10 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 11717 Nr: 872-78.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO OLINTO SMANIOTTO (ESPÓLIO), ADENILSON 

ANGELO SMANIOTTO, MAURO ANTONIO STUANI, LAURI ANTONIO 

STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willer Tomaz de Souza - 

OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR A Parte 

Exequente para manifestar-se nos autos acerca da petição e documento 

juntados pelos Executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 2292 Nr: 144-13.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO OLINTO SMANIOTTO (ESPÓLIO), ADENILSON 
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ANGELO SMANIOTTO, MAURO ANTONIO STUANI, LAURI ANTONIO 

STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, JORGE LUIZ 

BRANQUINHO - OAB:8644

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR A Parte 

Exequente para manifestar-se nos autos acerca da petição e documento 

juntados pelos Executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 134137 Nr: 7530-30.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI CHISLER LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL VEÍCULOS - DIRLENE MASCKIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor dos 

honorários periciais, fixados pelo(a) Senhor(a) Perito(a) no montante de 

R$ 6.122,50, EM HAVENDO CONCORDÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 59838 Nr: 3136-53.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DA CIDADE DE SORRISO 

-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA VIVIANE BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIMAR AZEVEDO 

SELVATICO - OAB:21282/O, PABLO RAFAEL BARBOSA - OAB:14.761

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre as provas que pretende produzir, ou ainda, se 

concorda com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 131084 Nr: 5911-65.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, 

ARLI ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar 

o(a)EMBARGANTE/APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação adesivo, nos termos do 

artigo 1010, e seus paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 56863 Nr: 717-60.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, SÉRGIO LEANDRO 

SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, MAURO MACIESKI 

GONÇALVES, MARISIAN APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES, 

GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNARI CANOZO - 

OAB:203856/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

EMBARGADO/APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 

1010, e seus paraágrafos do NCPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-30 APREENSÃO DE TÍTULOS

Processo Número: 1003672-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLEI RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23391/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003672-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: FRANCISLEI RODRIGUES CARPES Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar movida por 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de 

Francislei Rodrigues Carpes. Foi deferida antecipação de tutela em favor 

da autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, “para 

determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente”. Cumprida a liminar 

(id nº 14035485). A parte requerida Francislei Rodrigues Carpes 

apresentou contestação nos autos no id nº 14035407, requerendo a 

revogação da liminar deferida nos autos, bem como, a título de tutela 

provisória de urgência, a restituição do bem apreendido. Para tanto, alega 

que o requerente, ao ajuizar a presente ação de busca e apreensão, 

omitiu que foi ajuizada em Sorriso/MT o processo de 

n°1005419-85.2017.8.11.0040, ajuizado pela requerida, na qual pleiteia 

ação de indenização por cobrança indevida, relatando que no referido 

processo foi deferida liminar suspendendo a cobrança e deferimento de 

depósitos judiciais. Requer que seja reconhecida a conexão das ações. 

No id nº14035554, consta a decisão que declinou a competência do Juízo 

da Comarca da Vara Única de Vera/MT para este Juízo. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados. Conforme se observa dos 
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autos a requerida ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos 

cumulada com indenização por danos morais em face da ora autora 

anteriormente a esta ação de busca e apreensão. Compulsando aqueles 

autos, verifico que foi deferida a medida de tutela de urgência para 

determinar que a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A 

suspenda a cobrança do valor discutido nos autos R$38.843,15 (trinta e 

oito mil oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos), e que gerou 

a ordem de restrição sob o nome da parte autora, suspendendo também a 

restrição em seu nome. Desta forma, visualizando que com a suspensão 

da cobrança a mora da devedora foi obstada, ausente assim o requisito 

imprescindível para a concessão da medida liminar da busca e apreensão, 

evidenciando assim a presença da probabilidade do direito. Outrossim, o 

perigo da demora é latente uma vez que a supressão do direito de posse 

sobre o veículo poderá trazer prejuízos à requerida que conforme relatado 

na petição se faz o único meio de transporte da família, sendo crível o 

dispêndio que a requerida terá que assumir para a manutenção da rotina 

sem o veículo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência da 

requerida, a fim de suspender a decisão liminar de busca e apreensão, 

devendo ser expedido mandado de restituição do bem descrito na peça 

inicial. Sem prejuízo, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. Após, intimem-se as partes para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000784-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que nos termos da decisão Id. 11885531, designo 

audiência de conciliação para a data de 04/09/2018, às 15:30 horas, 

intimando nesta data as partes através de seus advogados. Sorriso, 20 de 

julho de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

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

Processo Número: 1001779-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Ú. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte requerida, através de 

seus advogados acerca da redesignação da audiência de mediação para 

a data de 11/09/2018, às 09:30 horas, a ser realizada pelo CEJUSC. 

Sorriso, 20 de julho de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002584-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAURICIO DA SILVA (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000593-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAURINDO GRANDIS NETO REQUERIDO: MARIA CLEONICE ALVES DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de tutela provisória cautelar de separação 

de corpos cumulada com arrolamento de bens, ajuizada por Laurindo 

Grandis Neto em face de Maria Cleonice dos Santos, ambos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Determinou-se a intimação 

do Ministério Público (id nº 5587012). O autor apresentou petição contendo 

o pedido principal, requerendo o reconhecimento e a dissolução da união 

estável e a partilha de bem, bem como a indenização por danos materiais e 

morais (id nº 6029143). O Ministério Público manifestou pelo seu 

desinteresse no feito (id n º 8025896). No id nº 10283280 foi proferida 

decisão indeferindo o pedido liminar e determinando a realização e 

audiência de conciliação. A tentativa de mediação/conciliação restou 

inexitosa, conforme termo juntado no id nº 11180124. Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Procedo ao saneamento do 

processo, na forma do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2016). Pois bem. Inexistindo questões preliminares arguidas ou que 

devam ser conhecidas de ofício, dou por saneado o processo. Em 

atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os 

fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: (i) a aquisição e 

realização de benfeitorias em bens particulares do requerente com o 

auxilio da requerida; (iv) a existência de frutos percebidos na constância 

do casamento. Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de 

prova documental consistente nos documentos já colacionados aos autos, 

bem como a colheita de prova testemunhal. Inexistindo previsão legal, 

convenção das partes e peculiaridades do caso em exame que 

recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da prova 

é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. Para a colheita da prova oral, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 22/08/2018 

às 15h30min. Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) 

cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a 

testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). Caso seja requerido 

depoimento pessoal por algumas das partes, determino, desde já, a sua 

intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob pena de 

confesso, artigo 385, §1°. Sem prejuízo, proceda-se estudo psicossocial 

na residência da autora. INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000796-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente do auto de penhora sob id nº 13383791, para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito, bem como para pagamento dos emolumentos no Cartório de 

Registro de Imóveis.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45974 Nr: 2912-86.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLAUS E KLAUS LTDA, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN 

CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS 

QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25 698, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ódigo nº: 45974

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 238-241. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

 II - INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50953 Nr: 1248-83.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS 

INDUSTRIA E COM.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAYONARA GORETTI BIOLCHI - 

OAB:16576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MARIA SIMIÃO - 

OAB:12362-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82782 Nr: 1710-69.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:7603/B

 Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 142-145. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

 II - INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44287 Nr: 1298-46.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERGRÃO - COOP.DOS PROD. E 

TRABALHADORES URBANOS E RURAIS, ERNO LANZ, DARCI LUIZ 

SGANDERLLA, JOSE DOS SANTOS SOUZA, JOSE ADIR CAVALER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9.473 MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84739 Nr: 4010-04.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JORGE AGOSTINHO, MARCOS 

ROBERTO CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI - OAB:14060, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância 

com o julgamento antecipado da lide.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 174887 Nr: 6106-79.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODSC, LBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663

 Autos nº: 6106-79.2017.811.0040

Código nº: 174887.

Vistos etc.

Cuida-se de pedido para aplicação de medida protetivas em favor da 

criança Taiany Victória Casarin, afigurando como requeridos, Alessandra 

Olminda dos Santos e Leandro Berto Casarin.

 A parte requerida Alessandra se manifestou às fls. 150-156, pugnando 
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pela redução das visitas assistidas pelo genitor, a permanência das 

referidas visitas e acompanhamento psicológico em favor do requerido 

Leandro.

 Instado a se manifestar, o parquet opinou ser mais viável a eleição da via 

ordinária pela solucionar o direito de visitas, visto que o presente 

processo se trata de medidas protetivas. Pugnou ainda, pela expedição de 

ofício ao AME pra que disponibilize tratamento em favor da menor e de seu 

genitor, bem como, solicitou a inclusão da família no programa denominado 

constelação familiar.

 É O RELATO. DECIDO.

 Direto ao ponto, quanto ao pedido de regulamentação do direito de visitas, 

entendo que a parte requerida deve ajuizar a ação própria via ordinária, 

tendo em vista que este feito se trata de aplicação de medidas protetivas, 

para que não haja confusão processual e dificulte a prestação 

jurisdicional.

 Assim, INTIME-SE a requerida Alessandra para que pleiteie a 

regulamentação das visitas em ação própria.

 No mais, DEFIRO o requerimento de fls. 163-166, de modo que, 

DETERMINO a expedição de ofício a Secretaria Municipal de Saúde, para 

que providencie junto ao AME, no prazo de 15 (quinze) dias, tratamento 

psicológico e favor da infante Taiany Victória Casarin e seu genitor, Sr. 

Leandro Berto Casarin, junto laudo nos autos.

 Por fim, PROVIDÊNCIE senhora Gestora, a inclusão da referida família no 

programa denominado Constelação Familiar, assim, surgir vaga.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001405-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN LUNARDELLI (DEPRECADO)

 

Ante a certidão do meirinho, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para efetuar o pagamento do complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004224-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO RAMOS (DEPRECADO)

 

Ante a certidão do meirinho, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para efetuar o pagamento do complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.648,00, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001767-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES OAB - GO50395 (ADVOGADO)

MARLUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA OAB - GO32670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "Mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002276-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCHIORO (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003200-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da correspondência devolvida, 

devendo requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

BEM COMO, para efetuar o depósito da diligência devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 182047 Nr: 10329-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNAU APARECIDO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2054 Nr: 195-24.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO, CELSO RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER LEITE PEREIRA - 

OAB:4.075

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca da petição e documentos juntados 

pelo terceiro interessado, às fls. 226-330.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41748 Nr: 4600-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE BUSSOLARO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUOESTE PRE-MOLDADOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado (Chapadão do Céu-GO), via 

malote digital ou, para, querendo, retirar a carta precatória a fim de 

distribuir na Comarca deprecada, vez que a guia juntada a fl. 93 se trata 

de custas para distribuição de carta precatória no TJMT, enquanto que a 

deprecata é para o TJGO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90693 Nr: 2330-47.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MVF, ANA PATRICIA DA SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Pedido de Alimentos 

promovido por MARIA VITÓRIA FRANÇA, representada por sua genitora 

ANA PATRÍCIA DA SILVA FRANÇA, em face de FRANCISCO ALVES DA 

SILVA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 114-verso/115) a parte autora manifestou 

pelo arquivamento dos autos, demonstrando seu desinteresse pelo 

deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém requereu o arquivamento dos autos.

Recebo, assim, a manifestação de fls. 114/verso como pedido de 

desistência da demanda, sendo desnecessária a anuência do requerido, 

por ser revel.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do NCPC, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do pedido 

de arquivamento/desistência da parte autora.

 Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145536 Nr: 1733-39.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO SOUZA DE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:6518 e 7.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial para DECLARAR existente e rescindido o contrato de fls. 14/16, 

bem como para CONDENAR o requerido ao pagamento da multa prevista 

na cláusula 9ª do contrato rescindido, ou seja, R$ 39.000,00 (trinta e nove 

mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária a partir da citação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do 

CPC, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, 

nos termos do art. 85, §8º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144306 Nr: 1013-72.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA ALTHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N B SAVOLDI - 

OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para DECLARAR rescindidos os contratos nº 

11019009748563 e 110190097553867 (fls. 22/23), com a restituição das 

parcelas indevidamente descontados da pensão da autora (fls.31), 

acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada parcela, 

ficando assegurada a parte requerida a retenção dos valores 

disponibilizados à autora (R$1.315,26 e R$202,91), bem como CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento definitivo 

(súmula 362/STJ).Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106188 Nr: 9261-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

A expressão constante da sentença (“...devendo as parcelas quitadas 

pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda 

do bem”) trata-se apenas de ressalva constante da legislação (art. 2º, 

Decreto-Lei 911/69).

Se o autor já apresentou a planilha com abatimento das parcelas pagas e 

se a liminar foi cumprida na forma indicada, nada há a modificar, devendo 

eventual débito pendente ser cobrado nos exatos termos da planilha 

juntada na inicial.
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Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

No mais, cumpra-se na forma da sentença de fls. 55/58.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103853 Nr: 6887-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI THEBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 Vistos.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

A expressão constante da sentença (“...devendo as parcelas quitadas 

pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda 

do bem”) trata-se apenas de ressalva constante da legislação (art. 2º, 

Decreto-Lei 911/69).

Se o autor já apresentou a planilha com abatimento das parcelas pagas e 

se a liminar foi cumprida na forma indicada, nada há a modificar, devendo 

eventual débito pendente ser cobrado nos exatos termos da planilha 

juntada na inicial.

Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

No mais, cumpra-se na forma da sentença de fls. 89/92.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124023 Nr: 1844-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR TOQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

A expressão constante da sentença (“...devendo as parcelas quitadas 

pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda 

do bem”) trata-se apenas de ressalva constante da legislação (art. 2º, 

Decreto-Lei 911/69).

Se o autor já apresentou a planilha com abatimento das parcelas pagas e 

se a liminar foi cumprida na forma indicada, nada há a modificar, devendo 

eventual débito pendente ser cobrado nos exatos termos da planilha 

juntada na inicial.

Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

No mais, cumpra-se na forma da sentença de fls. 81/84.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41205 Nr: 4031-19.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FAVARETTO, ARLEI FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO RENATO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO DE SOUZA 

TRINDADE - OAB:7.169/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134

 VISTOS.

1 - Recebo as petições de fls. 1008/1009 e fls. 1013/1016, como 

cumprimento de sentença.

 2 – DETERMINO as alterações necessárias para alteração processual, a 

fim de que passe a constar que o feito se trata de cumprimento de 

sentença.

3 - Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada adversa para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

4 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

5- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada pela parte interessada, FAÇAM-ME os autos 

conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132379 Nr: 6548-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CNF - CONSÓRCIO NACIONAL 

FORD-ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de um ano, na forma 

do art. 921, inciso III, do NCPC. Remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, com as anotações de praxe.

2. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121205 Nr: 53-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:28.122-A, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344

 Ante o exposto, confirmo a medida liminar de fls. 31, e, com fundamento 

no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 

6110 D. CHASSI 1P06110DECA022616M ANO 2013, nas mãos da parte 

autora, cuja apreensão torno definitiva. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, e 

nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e 

as normas da CNGC-TJMT.Havendo recurso de apelação, proceda na 

forma do art. 1.010 do NCPC.Publ ique-se.  Registre-se. 

Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136424 Nr: 8707-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D-DPIDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 
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OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4.617

 Ante ao exposto, em virtude do não ajuizamento da ação principal no 

prazo legal (art. 806 CPC/1973), e julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, do CPC/2015.Face ao princípio 

da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa, 

na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Após trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92535 Nr: 4180-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONICE MOREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO APARECIDO DE OLIVEIRA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LIDIANE MORAIS TOLOMEOTTI DE OLIVEIRA - 

OAB:886/2011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Isto porque a matéria ventilada no feito foi satisfatoriamente solvida pela 

decisão objurgada, no qual restou consignado que a transmissão de parte 

ideal do imóvel inventariado a terceiros de ser realizada na via 

administrativa.

Ademais, consigno que não houve o registro anterior ao falecimento do 

autor da herança perante os órgãos competentes, de forma que o imóvel 

deve ser colacionado em sua totalidade, pois, em tese, pertence apenas 

ao de cujus, mormente porque somente o registro transmite a propriedade 

de bem imóvel. Ressalto que o desmembramento para fins de pagamento 

de IPTU não é suficiente para reconhecer o pedido, haja vista tratar-se de 

mero acordo com o fisco municipal.

Outrossim, autorizar a transmissão dentro do processo de inventário na 

forma pretendida configura evidente fraude ao sistema tributário, eis que a 

consequência será a ausência/redução do recolhimento dos impostos 

devidos pela transmissão. Portanto, não tendo o falecido feito a 

transmissão em vida, o bem será inventariado em sua totalidade, devendo 

herdeiros cumprir com suas obrigações assumidas perante terceiros na 

esfera administrativa, assim como consignado no decisum objurgado.

 Percebe-se, que in casu, a parte embargante requer a reapreciação das 

matérias, assim como a reversão do provimento jurisdicional, o que não é 

admitido via embargos de declaração.

Assim, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, todavia, no 

mérito, REJEITO-OS, mantendo incólume a decisão objurgada.

No mais, cumpra-se na forma da decisão de fls. 138/142.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89353 Nr: 940-42.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON CARLOS BOHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA BUENO DE 

SOUZA NEVES - OAB:12252/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 488 e 

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

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, 

ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos em favor do autor (fls. 56).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o 

trânsito em julgado da sentença e, após, promova o ARQUIVAMENTO 

destes autos mediante anotações e baixas de estilo.Lado outro, havendo 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86555 Nr: 6006-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 158 e DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo 

de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103813 Nr: 6847-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDENE DA ROCHA NUNES, LOURIVAL 

REINALDO DO NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo realizada no CEJUSC local (fls. 

110/113), pugnando por sua homologação judicial, bem como pela extinção 

do feito com renúncia ao prazo recursal.

Verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo 

as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo 

de vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas na forma pactuada, observando-se o art. 90, § 2° e § 3º, NCPC.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da presente decisão.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105768 Nr: 8857-78.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 VISTOS.
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Compulsando os autos verifico que às fls. 85 fora juntada petição de 

acordo constando somente a assinatura do advogado do executado. 

Desta forma, INTIME-SE a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para se manifestar quanto ao petitório de fls. 85/86, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96969 Nr: 8963-74.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR MENDES, LEOCLIDES PELUSO, LURDES DA 

SILVA PELUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCLIDES PELUSO, LURDES DA SILVA 

PELUSO, VALDEMIR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

SERGIO HEMING - OAB:2869, SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 VISTOS.

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 192/194), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito, com renúncia 

ao prazo recursal.

A demanda versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas, se houver, na forma pactuada entre as partes, observando-se, 

em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da presente decisão.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103843 Nr: 6877-96.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de um ano, na forma 

do art. 921, inciso III, do NCPC. Remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, com as anotações de praxe.

2. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149572 Nr: 3918-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VOLNEI PIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO PROTTI - 

OAB:OAB/RS 34896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Cumpra-se a decisão retro.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136447 Nr: 8722-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BI&P COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUSA - OAB:SP/165.202-A, ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - 

OAB:165.202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:236471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE DE LIMA - 

OAB:85028

 Intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das custas 

(preparo) das 5 (cinco) cartas precatórias para posterior encaminhamento 

aos juízos deprecados via malote digital ou, para, querendo, retirarem as 

cartas precatórias a fim de distribuir nas Comarcas deprecadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122835 Nr: 1111-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIQL, ELM, JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORDALINA TEIXEIRA 

GONÇALVES DA CUNHA - OAB:17508, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Vistos.

1.) Por ora, cumpra-se a decisão nos feitos em apenso (códigos 127816 e 

149572).

2.) Após, tornem conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127816 Nr: 4092-93.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.Havendo 

recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Junte-se cópia 

desta sentença ao feito executivo em apenso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120793 Nr: 9781-55.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMARI MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO L. RANCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 VISTOS.
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Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 197/198), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

 A demanda versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas na forma pactuada entre as partes, observando-se as disposições 

do art. 90, §§ 2º e 3º, NCPC.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência 

dos valores depositados, na forma pactuada (fls. 197/198).

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

Consigno que eventual descumprimento da avença deve ser postulada em 

sede de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40000 Nr: 2849-95.2007.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA ELISA MENDES DA SILVA - menor, 

LEIDJANE NICOLAU MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BORGES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Entre um ato e outro, a parte exequente requer a extinção do processo em 

razão do cumprimento da obrigação (fls.122).

Às fls. 123, parecer ministerial favorável à extinção do feito.

 Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas finais (art. 90, § 3º, NCPC).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143705 Nr: 669-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER 

ZANATTA, NERI ZANATTA, ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, ELIANA DANIEL ZANATTA, 

AGROPECUÁRIA BIANCHINI LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ROTA DAS TERRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO KEITEL - 

OAB:34986, PAULO ROBERTO CRESTANI - OAB:25260

 Ante a certidão do meirinho, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para efetuar o pagamento do complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 4.375,00, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118671 Nr: 9095-63.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONILSON PEREIRA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por KELI 

KAROLAINE BISPO DE JESUS, VITÓRIA APARECIDA DE JESUS BISPO, 

KELIANE VITÓRIA DE JESUS BISPO, representadas por sua genitora CÉLIA 

RODRIGUES DE JESUS em face de IONILSON PEREIRA BISPO, todos 

qualificados nos autos.

 Intimada e advertida para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, pelo DJE (fls. 73), a parte exequente permaneceu inerte/omissa. 

Ademais, às fls. 78, verifica-se que a parte exequente mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo, demonstrando desinteresse pelo 

deslinde da demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Recolham-se eventuais mandados de prisão em aberto, ficando revogada 

a ordem de segregação do executado.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100569 Nr: 3344-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CLAUDIR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, reconhecendo a 

prescrição ao caso, resolvendo o mérito da presente demanda, na forma 

do art. 487, incisos I e II, do NCPC. Face ao princípio da causalidade, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, ao 

arquivo, com anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, proceda 

na forma do art. 1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 477-42.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO WEBER STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSE DANELLI, ANTONIO LUDOVICO 

DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa promovida por 

ANSELMO WEBER STEFFANELLO em face de NEURI JOSÉ DANELLI e 

ANTONIO LUDOVICO DANELLI, todos qualificados nos autos. Devidamente 

intimada e advertida para efetuar o recolhimento das custas/diligências da 

carta precatória (fls. 121), bem como para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, pelo DJE (fls. 124), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa. Ademais, às fls. 127, verifica-se que a parte 
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exequente mudou de endereço sem comunicar o Juízo, demonstrando 

desinteresse pelo deslinde da demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente. Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Transitada em julgado esta sentença, nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13899 Nr: 991-05.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO ROBERTO ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS KRZYZANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial promovida 

por LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS em face de CLÓVIS KRZYZANSKI, 

todos qualificados nos autos. Devidamente intimada e advertida para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, tanto por DJE (fls. 103), 

quanto pessoalmente (fls. 106/107 – carta AR), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente. Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Transitada em julgado esta sentença, nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128646 Nr: 4574-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR FERNANDES PERIN VITALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente este feito 

cautelar, nos exatos moldes da decisão de fl. 29/34, resolvendo o mérito 

desta demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Após trânsito em julgado, junte-se cópia desta sentença, da r. 

decisão de fls. 29/34 e do depósito judicial de fls. 35/37 nos autos do feito 

principal (Processo 5809-43.2015.811.0040 – Código n.º 130889), tão logo 

este retorne da instância superior. Havendo recurso de apelação, proceda 

na forma do artg. 1.010 NCPC, para posterior remessa à instância 

superior, informando a pendência de ação principal em grau de 

recurso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126719 Nr: 3433-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGINO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BENEPAN LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, em virtude do não ajuizamento da ação principal no 

prazo legal (art. 806 CPC/1973), determino a cessação da eficácia da 

medida cautelar antes deferida (art. 808, inciso I, CPC/1973) e julgo extinto 

o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, do 

CPC/2015.Face ao princípio da causalidade, condeno o autor ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Após trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106183 Nr: 9256-10.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CLAUDIR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, reconhecendo a 

prescrição ao caso, resolvendo o mérito da presente demanda, na forma 

do art. 487, incisos I e II, do NCPC. Face ao princípio da causalidade, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, ao 

arquivo, com anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, proceda 

na forma do art. 1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149744 Nr: 3994-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENÍSSIO OLÍVIO FEDRIZZI, DANIEL LAGEMANN 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a certidão retro, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar 

a parte autora para efetuar o pagamento do complemento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.324,20, devendo, para tanto, acessar o 
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site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131493 Nr: 6132-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDMPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 Ante todo o exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva dos bens/veículos dados em garantia – BMB 

Mode, Segundo Eixo Direcional, 2013/2013, chassi C09489A312015913D, 

e MAN VW 24.820 C Motor, chassi 953658249DR32637, placas OBL-5078, 

2013/2013, nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva 

neste ato. Como consequência, rejeito as teses defensivas e julgo extinto 

o feito, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Consigno 

que, em caso de venda dos bens, as parcelas quitadas pela ré-devedora 

deverão ser abatidas do saldo remanescente, na forma da lei.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado esta decisão, nada sendo requerido, arquive-se.Lado outro, 

havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC 

para posterior remessa à instância superior.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121864 Nr: 495-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELI INES BELEGANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Ante todo o exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo dado em garantia – Chevrolet GM 

Cruze 1.8 Sport, 2013/2014, placas OBQ-7405, de cor prata, chassi 

9BGPB68M0EB198549, nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno 

definitiva neste ato. Como consequência, rejeito as teses defensivas e 

julgo extinto o feito, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do NCPC.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre 

o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Dada a situação de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade judiciária à parte requerida, restando, assim, suspensa a 

exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, na forma do art. 

98, § 3º, do NCPC.Transitada em julgado esta decisão, nada sendo 

requerido, arquive-se.Lado outro, havendo recurso de apelação, proceda 

na forma do art. 1.010 do NCPC para posterior remessa à instância 

superior.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99822 Nr: 2505-07.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON APARECIDO STADLER - 

OAB:15063-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR ajuizada por JOSEMAR LONDERO e 

HELENA ZAPELLO LONDERO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

qualificados nos autos, objetivando a retirada do nome dos autores dos 

cadastros de inadimplentes. Custas iniciais recolhidas às fls. 19.

A r. decisão de fls. 33 determinou a emenda à inicial.

Certidão às fls. 34 noticiando inércia da parte autora.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Sem delongas, verifica-se que a parte autora foi intimada a emendar a 

inicial (fls. 33) e permaneceu inerte (fls. 34).

 Pelo exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, sem exame de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas.

Após trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59952 Nr: 3250-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerida, via DJe, para que, no prazo de 15 dias, 

efetue o recolhimento dos honorários periciais, na forma da r. decisão de 

fls. 227/230.

2. Diante das manifestações de fls. 256/273, intime-se o Sr. Perito para 

que preste os esclarecimentos devidos, no prazo de 30 dias.

3. Após, renove-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 dias.

4. Ao final, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119680 Nr: 1300-06.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE CRISTINE SCHENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140533 Nr: 10867-27.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIESIO DE OLIVEIRA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59825 Nr: 3123-54.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA JARUTAS DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107931 Nr: 458-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BENEDITO, RIVANIA 

MARIA PEDROSO RUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Ante o exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fundamento 

no art. 487, inciso I, do NCPC, julgando improcedente a ação monitória e 

procedentes os embargos monitórios para: (1)Declarar a inexistência do 

débito apontado na peça inicial.(2)Condenar o Espólio de WOUTER DE 

GROOT, representando nos autos pelo inventariante Leendert de Groot, a 

restituir em dobro aos réus MARCOS ROBERTO BENEDITO e RIVANIA 

MARIA PEDROSO RUAS a quantia indevidamente cobrada, na forma do 

art. 940 do Código Civil, com juros de mora e atualização monetária pelo 

índice INPC, a partir da citação.CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas judiciais, despesas processuais, e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º, do NCPC. CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento de 

multa, a título de litigância de má-fé, no importe 5% do valor atualizado da 

causa, na forma do art. 81 do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado esta sentença e nada sendo requerido, 

arquive-se.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do artigo 

1.010 do NCPC, para posterior remessa à instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95005 Nr: 6797-69.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CANDIDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame de mérito, nos termos 

do artigo 485, incisos VI e X, do NCPC. Face ao princípio da causalidade, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de 

triangularização processual.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido no prazo de 15 dias, ao arquivo, com anotações de 

estilo.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96348 Nr: 8293-36.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDETE FICHER SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito desta demanda e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES as pretensões lançadas na inicial, tão somente para 

reconhecer a nulidade da cláusula contratual que permite a cobrança 

cumulativa de comissão de permanência com os encargos financeiros, e 

determinar que, para o período de inadimplência, seja mantida apenas a 

cobrança da comissão de permanência, na forma da Súmula 472 do 

STJ.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, c.c. art. 86, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Mas, sendo a parte beneficiária da 

gratuidade judiciária, resta suspensa a exigibilidade do pagamento, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC (fls. 60).Não houve consignação de 

valores em juízo.Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo 

requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 193435 Nr: 6023-29.2018.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IVONEIDE CHAVES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1- DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada 

no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.2- 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.3- CITE-SE a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito em aberto, acrescida de honorários advocatícios de 10%, sob pena 

de livre penhora/arresto em bens de sua propriedade. 4- Conste do 

mandado a advertência que o não pagamento do débito, além da 

constrição patrimonial, sujeitará a parte executada ao protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do artigo 517, do CPC. Conste, ainda, 

que o pagamento do débito exequendo, dentro do prazo legal, impedirá o 

protesto e refletirá na redução dos honorários advocatícios pela metade.5- 

Não encontrada a parte executada, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil.6- Decorrido o prazo legal sem pagamento, 

PENHOREM-SE bens de propriedade da parte executada suficientes para 

garantia da execução, AVALIANDO-OS no mesmo auto, com nomeação 

de depositário na forma do artigo 840 do Código de Processo Civil. 

Efetivada a constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte 

executada no mesmo ato.7- Conste, igualmente, do mandado que a parte 

executada poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada do mandado de citação cumprido, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, tudo em 

conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de Processo Civil.8- 

No cumprimento da diligência, após a citação da parte executada, deverá 

o Oficial certificar e devolver a 1ª via do mandado para baixa em cartório. 

Após, confirmado pelo Oficial nos autos o não pagamento da dívida, 
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deverá ele prosseguir a diligência com a 2ª via do mandado, procedendo a 

penhora de bens e avaliação. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 193434 Nr: 6022-44.2018.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.

2. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA.

3. DEFIRO assistência judiciária gratuita à parte exequente, visto que 

assistida pela Defensoria Pública Estadual.

4. Na forma do art. 528 do NCPC, CITE-SE a parte executada para que, no 

prazo de três (3) dias, efetue o pagamento do débito em aberto, comprove 

que já o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão 

civil e protesto do pronunciamento judicial.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146496 Nr: 2232-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IVONEIDE CHAVES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES as pretensões iniciais para 

decretar o DIVÓRCIO do casal IVONEIDE CHAVES ARAÚJO e ANTÔNIO 

FRANCISCO ARAÚJO, bem como para conceder a GUARDA DEFINITIVA 

unilateral das menores NAELY CHAVES ARAÚJO e ANTÔNIA JAMILLE 

CHAVES ARAÚJO à genitora IVONEIDE CHAVES ARAÚJO, para todos os 

fins e efeitos de direito, assegurando ao requerido o direito de tê-las 

consigo durante o período das férias escolares, mediante prévio ajuste 

com a genitora. De igual modo, CONDENO o requerido ANTÔNIO 

FRANCISCO ARAÚJO a pagar, mensalmente, alimentos definitivos em 

favor das filhas ainda menores NAELY CHAVES ARAÚJO e ANTÔNIA 

JAMILLE CHAVES ARAÚJO no valor equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, a partir da citação válida, mediante 

depósito em conta bancária da representante legal e guardiã das infantes. 

Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Custas, 

despesas e honorários pelo requerido, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Caxias – MA, para que sejam 

procedidas as anotações necessárias no assento de casamento das 

partes, e consignando expressamente que a autora voltará a usar o nome 

de solteira.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103211 Nr: 6209-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - 

OAB:19.703/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128178 Nr: 4311-09.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILI CRISTINA VIEIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO QUINTELA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o 

requerido MARCIO QUINTELA FRANCO a pagar, mensalmente, alimentos 

definitivos em favor do filho DAVID DOS ANJOS FRANCO no valor 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a partir da 

citação válida, mediante depósito em conta bancária da avó materna, 

conforme requerido na inicial (fls. 04/07). Como consequência direta, julgo 

extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No mais, custas e 

despesas finais pelo requerido, face à revelia. Honorários advocatícios 

igualmente à cargo do requerido, fixados em 10% do valor atualizado da 

causa.Contudo, face às condições pessoais do requerido, vislumbradas 

no estudo psicossocial de fls. 57, defiro-lhe a gratuidade judiciária e, 

assim, suspendo a exigibilidade do pagamento das verbas 

sucumbenciais.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100281 Nr: 3016-05.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, EADS, LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do NCPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão aduzida na inicial para DECLARAR que o requerido DUILIO 

CRISTIANO GOMES, brasileiro, vendedor, filho de Danilo Muller Gomes e 

Noili Ana Pertile, é o pai biológico de Endy Aparecida da Silva, a qual 

passará a se chamar Endy Aparecida da Silva Gomes. Lado outro, rejeito 

a pretensão alimentar postulada na inicial, pelos fundamentos 

expostos.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Vera/MT, para alterações 

devidas no assento de nascimento da requerente, que passará a se 

chamar Endy Aparecida da Silva Gomes, e terá como pai o Sr. Duilio 

Cristiano Gomes, e como avós paternos Danilo Muller Gomes e Noili Ana 

Pertile.Sem custas, ante os benefícios da Justiça Gratuita a ambas as 

partes.Sem honorários.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, e, cumpridas todas as determinações 

constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110215 Nr: 2454-59.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSO EUGENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDF LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA, 

TARRAF ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA, 

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 
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SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MOREIRA - 

OAB:32.546/DF, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 VISTOS.

Conforme requerido às fls. 276/277, EXPEÇA-SE alvará judicial para 

transferência dos valores depositados às fls. 273 em favor do i. advogado 

de fls. 277.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121487 Nr: 244-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 VISTOS.

Arquive-se, na forma da r. sentença de fls. 206/verso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49909 Nr: 304-81.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DELA PRIA, RUDIMAR HAACK, 

NILCE IVONE HAACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

CNH CAPITAL S/A, em face de ADRIANO DELA PRIA, RUDIMAR HAACK e 

NILCE IVONE HAACK. Entre um ato e outro, as partes litigantes se 

compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela homologação do 

pacto.

 Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 133/134, e, face ao 

pagamento da obrigação pactuada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma pactuada entre as partes, observando-se, em caso de 

omissão, o disposto no artigo 90, § 2º e § 3º, do NCPC.

Expeça-se o necessário para o cumprimento dos itens 10 e 10.a.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146872 Nr: 2427-08.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX PEREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96792 Nr: 8770-59.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA GNOATO CAPPELLARI, CLAUDIOMIR 

CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de feito civil em fase de cumprimento de sentença.

 Sem delongas, ante o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

No mais, conforme requerido às fls. 268, EXPEÇA-SE alvará judicial para 

transferência dos valores depositados às fls. 266 em favor do i. advogado 

de fls. 268.

CUSTAS remanescentes, se houver, pela parte executada.

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

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido no prazo de 15 

dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145054 Nr: 1452-83.2016.811.0040

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19.370 - MT

 VISTOS.

Sem maiores delongas, verifico que o presente feito comporta imediata 

extinção, sem resolução de mérito, ante a extinção dos autos em apenso 

(Código n° 143252, Processo n° 401-37.2016.811.0040) pelo abandono da 

parte autora.

 Assim, julgo extinta a demanda, na forma do art. 485, VI, do CPC, face à 

ausência de interesse processual. Sem custas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189622 Nr: 3877-15.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARVEL PARTICIPAÇÕES LTDA, FLÁVIO KRZYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 VISTOS.

 RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Diante da decisão proferida nos autos principais (Cód. 145084), nesta 

data, resta-se prejudicada a análise do pedido de suspensão do leilão 

designado para a alienação do imóvel objeto dos presentes embargos.

Da mesma forma, diante da exclusão do referido imóvel do leilão, e não 
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demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, notadamente 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ela qual INDEFIRO 

o pedido de suspensão da execução em relação ao imóvel da Matrícula 

23.573 do CRI de Sorriso/MT.

CITE-SE o embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação (art. 679 do NCPC),

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91753 Nr: 3306-54.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JUSSARA HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/SP

 Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por ANGELA JUSSARA 

HOPPE em face de BANCO DO BRASIL S/A, qualificados nos autos. 

Assevera, em síntese, que celebrou contratos com o banco embargado – 

cédulas rurais – para pagamento em prestações mensais. Sustenta 

nulidade da execução por ausência dos títulos executivos. Já no mérito, 

afirma que as cédulas contêm cláusulas abusivas e encargos indevidos, 

especialmente capitalização mensal de juros, bem como a cobrança 

cumulada de comissão de permanência com encargos financeiros.

Documentos às fls. 62/138.

Custas recolhidas às fls. 144.

Impugnação da parte embargada às fls. 147/168.

Liminar indeferida às fls. 172/173.

Feito saneado às fls. 186/187, oportunidade em que fora determinada a 

realização de prova pericial e nomeado o “expert” para tanto.

Laudo pericial juntado às fls. 204/236.

Alegações finais da parte embargante às fls. 239/244.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De largada, rejeito a preliminar de nulidade da execução, uma vez que os 

títulos executivos e demonstrativos de débitos estão juntados às fls. 

28/44, sendo suficientes as cópias autenticadas. Passo, assim, ao exame 

do mérito.

Com efeito, a relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre 

das cédulas rurais pignoratícias 40/00006-0 e 40/02233-1, as quais 

estabeleceram taxas de juros remuneratórios de 6,75% e 8,75% ao ano, 

respectivamente, com capitalização mensal.

Pois bem.

As tarifas anuais de juros remuneratórios foram estabelecidas dentro dos 

patamares exigidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) – 12% ao ano 

–, legislação esta ainda aplicável às cédulas rurais pignoratícias em razão 

da falta de regulamentação específica do CMN – Conselho Monetário 

Nacional.

 Por seu turno, com lastro na Súmula 93 do STJ, a capitalização periódica 

de juros é permitida desde que expressamente pactuada, como é o caso 

dos autos. Nesse mesmo sentido foi editada a Súmula 539 do STJ. Não há, 

portanto, qualquer ilegalidade na pactuação de tal encargo.

No tocante à suposta cobrança cumulativa de comissão de permanência 

com os encargos de normalidade, contata-se que o laudo pericial de fls. 

204/236 foi enfático em apontar que não houve tal cumulação, conforme 

resposta ao quesito 5 (fls. 213).

E quanto às demais tarifas questionadas, nada há de irregular. Os juros 

moratórios estipulados nos contratos respeitaram os limites legais, isto é, a 

tarifa de 1% ao mês, na forma da determinação contida no art. 406 do CC 

c.c. art. 161, § 1º, CTN. Do mesmo modo, a multa moratória de 2% sobre o 

total devido também está em consonância com a regra do art. 52, § 1º, do 

CDC.

Quanto à incidência de tarifas de “remuneração de assistência técnica” e 

“seguros”, mencionadas na inicial, não incidiram nos demonstrativos de 

débito juntados às fls. 33/35 e 42/44 do feito executivo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Consigno que os honorários periciais deverão ser pagos pela 

sucumbente, conforme já determinado na r. decisão de fls. 186/verso.

 Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no prazo de 

15 dias, arquivem-se os autos, com anotações de estilo.

Junte-se cópia desta sentença no feito executivo em apenso.

Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 153290 Nr: 5524-16.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEY VALDEVIEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA, EQUILÍBRIO 

INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002797-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS CANAMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003320-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES BOAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 
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devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001277-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003437-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO 

COMPLEMENTAR, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002313-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON HEDEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105721 Nr: 8808-37.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TATIANA DE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, FLAVIO 

HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129095 Nr: 4817-82.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MEDEIROS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 106891 Nr: 9910-94.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BOM SUCESSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 5061-84.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MARIA SIMIÃO - 

OAB:12362-A, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT, 

SERGIO HEMING - OAB:2869, SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000282-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA LODI DALL AQUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000282-25.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP 

EXECUTADO: DAIANA LODI DALL AQUA Intime-se a parte autora para 

que, no prazo que lhe assino de 5 dias, especifique se pretende realmente 

a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou se houve a quitação 

integral do valor devido, de modo que o processo será extinto com 

resolução do mérito, ante o cumprimento da sentença. Ato contínuo, 

intime-se a requerida a manifestar-se, no prazo de 5 dias. SORRISO, 18 de 

julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) 
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Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINELZA SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1006694-69.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14247138, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 20 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003911-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003911-70.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 12 DE DEZEMBRO 

DE 2018 ÀS 15H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-08.2009.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCI TEREZINHA ARENHARDT (EXECUTADO)

 

Processo: 8010155-08.2009.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência de ID. 14127239. Sorriso/MT, 

20 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AMARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000231-48.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA AMARO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Trata-se de reclamação 

controvertendo as faturas de água com vencimento em 25/05/2015 (R$ 

40,79), 25/06/2015 (R$ 72,20), 25/07/2015 (R$ 222,41), 25/08/2015 (R$ 

60,80), 25/09/2015 (R$ 38,00), 30/10/2015 (R$ 123,50), 30/11/2015 (R$ 

60,80), 21/12/2015 (R$ 49,90), 25/01/2016 (R$ 55,10), 25/02/2016 (R$ 

49,40), 25/03/2016 (R$ 67,22), 29/04/2016 (R$ 73,53) e 30/05/2016 (R$ 

83,10), sob a arguição de que seriam abusivas, porquanto não refletiriam 

o real consumo da residência da reclamante, pugnando pela inexigibilidade 

de tais débitos com a readequação dos valores, bem como danos morais. 

A reclamada, em sede de contestação, arguiu preliminarmente, a 

incompetência do juízo pela necessidade de produção de prova pericial. 

No mérito, indicou que em vistoria realizada na casa da reclamante foi 

constatado vazamento dentro da residência (caixa de descarga) e, 

posteriormente, fraude no hidrômetro, defendendo a regularidade dos 

valores cobrados. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO 

a preliminar arguida, eis que tal prova resta inviabilizada devido ao tempo 

decorrido. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, inversão do 

ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC, 

tendo a reclamada se desincumbido parcialmente de seu ônus. Isso 

porque, da análise do histórico de consumo do reclamante, constante em 

Num. 4984468, constata-se que das faturas impugnadas somente aquelas 

referentes aos meses de julho e outubro/2015 destoam do consumo médio 

mensal da reclamante, indicando o consumo de 32 e 23m³ de água, 

respectivamente. As demais faturas impugnadas relativas aos meses de 

05/2015, 06/2015, 08/2015, 09/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 

03/2016, 04/2016 e 05/2016, estão dentro da média de consumo da 

autora, registrando, respectivamente 10, 16, 14, 10, 14, 12, 13, 12, 14, 15 

e 16m³ de água. Portanto, dentro dos parâmetros registrados pela autora 

em outros meses anteriores. De outro norte, com relação às faturas que 

destoaram do consumo médio mensal da autora, temos que aquela relativa 

ao mês de outubro/2015 é contemporânea à vistoria realizada na 

residência da autora, na qual foi constatada a existência de vazamento na 

caixa de descarga, justificando, portanto, o pico de consumo (vide 

relatório de vistoria assinado pela consumidora constante em Num. 

4984505). Já com relação à fatura relativa ao mês de julho/2015, na qual 

foi registrado consumo de 32m³ de água, verifica-se que destoam do 

padrão normal de consumo, sendo imperioso registrar que apesar de 

haver registros parecidos em 03, 04, 05 e 12/2014, pelo relatório juntado 

em Num. 1088697 – p. 3, constata-se que tais montantes são objetos de 

discussão judicial. Logo, é forçoso reconhecer que o valor da fatura 

impugnada pela reclamante, relativa ao mês de 07/2015, se mostra 

excessivo e incompatível com o perfil de seu consumo, devidamente 

demonstrado pelo histórico de Num. 4984468. Desta feita, restou 

demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo mensal de água 

no mês de 07/2015, devendo ser assegurado ao consumidor o pagamento 

de tal fatura com base no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 

708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume 

consumido em determinado período, o faturamento será feito pelo 

consumo médio, com base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - 

O consumo médio será calculado com base nos últimos 03 meses de 

consumo medido. No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não 

está caracterizado no caso em questão, porquanto a reclamada não 

imputou ao reclamante responsabilidade por fraude, tampouco 

providenciou inscrição do débito em cadastros de proteção ao crédito. 

Mesmo o corte no fornecimento de água se deu por débito exigível, visto 

que a presente sentença reconheceu a inexigibilidade de apenas uma das 

faturas impugnadas. É consabido que o dano moral indenizável deve 

prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele 

que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória 

ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos 

do cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 
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porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular a fatura impugnada pelo 

reclamante, referente ao mês de 07/2015, devendo a reclamada emitir 

fatura de cobrança do consumo no período citado pela média de consumo 

dos três meses imediatamente anteriores e compensar, este débito ou de 

faturas futuras, com eventual crédito advindo de pagamentos realizados 

pelo reclamante, confirmando, em parte, a liminar deferida no alvorecer da 

demanda, restringindo-a seus efeitos à fatura cuja inexigibilidade fora 

reconhecida nesta sentença e até que haja a emissão da nova fatura nos 

moldes deste comando judicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010675-26.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PESSOA DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010675-26.2013.8.11.0040. I – RELATÓRIO. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por JAMIR BRESCANSIN em face de EDUARDO PESSOA DE 

BARROS Conforme certidão de ID 13862780, a parte autora não se 

manifestou sobre a intimação de ID 13215480, caracterizando assim o 

abandono da causa. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95. II – FUNDAMENTOS. Dispõe o art. 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;. Nesses 

termos, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe. III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, dispensada a anuência da parte reclamada 

(Lei n. 9.099/95, art. 51, §1º). Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei n. 9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUSA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002524-20.2018.8.11.0040. SENTENÇA I – RELATÓRIO. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ADRIANA SOUSA DE AZEVEDO em face de BTG 

PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS Conforme certidão de ID 13766926, a parte 

autora não se manifestou sobre a juntada de documentos, sendo causa 

da extinção, conforme despacho de ID 13244093. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. II – 

FUNDAMENTOS. Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil 

que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;. Nesses termos, a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, dispensada a anuência da parte reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 51, §1º). Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei n. 9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003207-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS COELHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003207-28.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 14 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 14:20HORAS. Cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). E A 

INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA sobre o aditamento à inicial de Num. 

4323622 e documentos que o acompanham, manifeste-se a reclamada, no 

prazo de cinco dias. Sorriso/MT, 20 de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn 

Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002467-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRE ROBERTO 

GRISON REQUERIDO: MARIJANE FONTES DA SILVA Intime-se a parte 

exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos o referido título extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 485, I, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos. SORRISO, 16 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001824-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LOCIANO RODRIGUES DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CECILIA INES BURTET (TESTEMUNHA)

ANDERSON APARECIDO DA ROCHA (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1001824-44.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 14 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 14:40HORAS. Cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Deverá a 

reclamada trazer aos autos, no prazo de cinco dias, o histórico de 

consumo completo do autor até os dias atuais. Sorriso/MT, 20 de Julho de 

2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005909-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEN GOULART AUGUSTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

 

Processo: 1005909-10.2017.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 14 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 15:00HORAS. Cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Sorriso/MT, 20 

de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004738-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

CLEIDE IVONE CALVARIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VILMAR JOSE BERTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO)

 

Processo: 1004738-18.2017.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 14 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 15:30HORAS. Cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Sorriso/MT, 20 

de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004738-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

CLEIDE IVONE CALVARIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VILMAR JOSE BERTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO)

 

Processo: 1004738-18.2017.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 14 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 15:30HORAS. Cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Sorriso/MT, 20 

de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BOCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1000089-73.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 14 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 17:00HORAS. Cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Sorriso/MT, 20 

de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BOCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1000089-73.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 14 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 17:00HORAS. Cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Sorriso/MT, 20 

de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010525-11.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR VARGAS DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010525-11.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 20 de Julho de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003902-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003902-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO KASSIO 

CONCEICAO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 17 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003906-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ PICININ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003906-48.2018.8.11.0040. AUTOR: VALDIR LUIZ PICININ RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003911-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003911-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JANONE DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 17 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003846-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MACIEL DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003846-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EUCLIDES MACIEL DO REGO 

REQUERIDO: BANCO BMG I - Em que pese a argumentação da parte 
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reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais descontos indevidos 

poderão ser revertidos ao final. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo 

em vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a 

reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CARIZE ZUANAZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003913-40.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: DIANA CARIZE ZUANAZZI 

EXECUTADO: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS I - Em que pese a 

argumentação da exequente, tenho que não é o caso de concessão da 

medida liminar, na medida em que ausente urgência extrema na percepção 

do valor exequendo. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. III - Não havendo 

pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se à 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da parte 

exequente. IV - Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003923-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003923-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO KASSIO 

CONCEICAO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outra anotação restritiva em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 18 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003925-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003925-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO KASSIO 

CONCEICAO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outra anotação restritiva em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 18 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003926-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIANO GUERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRIEBLER & CELLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003926-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO LUCIANO GUERINI 
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REQUERIDO: GRIEBLER & CELLA LTDA - ME I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado, 

porquanto na inicial há menção da inscrição em cadastro de inadimplentes 

do valor de R$7.000,00 (sete mil reais), ao passo em que no extrato 

juntado no id. 14207953 inexiste tal valor. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte 

reclamante, bem como a facilidade de a parte reclamada comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003935-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003935-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIANA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outra anotação restritiva em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 18 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003972-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX TOIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003972-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALEX TOIGO REQUERIDO: 

AGUAS DE SORRISO S.A. I - No que tange à medida cautelar pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito em relação 

ao serviço de esgoto, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 20 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004013-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004013-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIELE DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, 

a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a 

parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR 

postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada providencie a 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 20 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003975-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003975-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CREUSA APARECIDA GOMES 

DAMS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Forte no art. 320 do NCPC, c/c 
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art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: · Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; · 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 20 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010575-71.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010575-71.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A. I - Considerando o decurso “in albis” do 

prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como 

que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no ID 11710128, no montante de R$ 772,24 (setecentos e 

setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pela parte credora no ID 5048324. II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010909-37.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO ANTONIO DIAS CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010909-37.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 901,21; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DUPLICATA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: VILSO ANTONIO DIAS CORTES 

Cumpra-se integralmente o determinado no ID 10669319.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003200-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DALL APRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003200-36.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: CATIA DALL APRIA I - Considerando o decurso “in albis” do 

prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como 

que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no id. 3723705, no montante de R$1.892,73 (um mil oitocentos e 

noventa e dois reais e setenta e três centavos), conforme cálculo de 

atualização do id. 3723705. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III - Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV - Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 
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e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001371-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MACAGNAN SARTORI (EXEQUENTE)

BENJAMIN GERMANO SARTORI (EXEQUENTE)

WELLINGTON DAYON BROCH COLLI (EXEQUENTE)

ADRIELA SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001371-20.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[TRANSPORTE AÉREO]. EXEQUENTE: BENJAMIN GERMANO 

SARTORI, MARILENE MACAGNAN SARTORI, ADRIELA SARTORI, 

WELLINGTON DAYON BROCH COLLI EXECUTADO: DECOLAR.COM LTDA, 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA, AZUL LINHAS AEREAS I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 11792433), 

no montante de R$ 32.618,16 (trinta e dois mil seiscentos e dezoito reais e 

dezesseis centavos) , conforme cálculo de atualização juntado pela parte 

credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BOCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000089-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANE BOCCHI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 14 de 

agosto de 2018, às 17h. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011010-11.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENICE MARIA VIEIRA NAVARRO FERNANDEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIARA KARINNY LOPES BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011010-11.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: IRENICE MARIA VIEIRA 

NAVARRO FERNANDEZ EXECUTADO: ANDIARA KARINNY LOPES BRITO 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. A parte autora formulou pedido de desistência do 

processo (ID 9430025). Não tendo havido citação da parte adversa, opino 

pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do JEC. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 130 de 558



de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALEXANDRE COMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000136-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO ALEXANDRE COMEL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante, que adquiriu 

passagens aéreas no site da requerida tendo como origem Sinop/MT e 

destino final Manaus/AM, sendo todos os trechos operados pela 

requerida. Ao comparecer ao aeroporto de origem para embarque foi 

informado do cancelamento do voo, sendo os passageiros informados que 

caso desejassem poderiam reagendar suas passagens para o próximo dia 

ou se deslocarem de ônibus até Cuiabá. Diz que levando em consideração 

os demais voos agendados, bem como o compromisso firmado decidiu ir 

de carro particular até Cuiabá, entretanto, ao chegar naquele aeroporto 

para o embarque o mesmo já estava encerrado, sendo que a requerida 

disse que nada mais poderia fazer. Diante de tal fato, adquiriu novas 

passagens aéreas com a companhia Gol, para viajar no dia seguinte, a fim 

de que pudesse cumprir com sua agenda de compromissos em Manaus. 

Requer a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais 

correspondente ao valor dos pedágios, combustível, hospedagem em 

Cuiabá, estacionamento, e passagem que teve que adquirir para chegar 

até Manaus, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no 

valor de R$15.000,00. A requerida contesta informando que houve 

cancelamento do voo em decorrência de condições climáticas adversas. 

Aduz que agiu de acordo com a legislação aeronáutica, tendo cumprido 

também o disposto no CDC. Relata que o autor não comprovou qualquer 

dano ocasionado em virtude do cancelamento. Pugna pela improcedência 

da demanda. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código 

de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. O 

art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como sendo 

objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao 

consumidor em razão do usufruto dos seus serviços. Logo, a 

responsabilidade da empresa transportadora, se não houver a 

caracterização de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3º do 

CDC, é inegável e inafastável, pois independe da comprovação de culpa. 

Não obstante o cancelamento do voo possa ter ocorrido por problemas 

climáticos que impediam o imediato cumprimento do contrato de transporte, 

a má prestação do serviço pela empresa de aviação decorre da falha no 

dever de atendimento mínimo das necessidades do passageiro. É inegável 

que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos ao passageiro, que só conseguiu chegar ao destino final no dia 

seguinte à data prevista. A resolução 400/2016 da ANAC assim 

estabelece: Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de 

transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - 

atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário 

originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do 

serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente 

pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. 

Considerando a responsabilidade objetiva que recai sobre a companhia 

aérea, nos termos do art. 14, caput, do CDC, está evidenciada a falha na 

prestação do serviço, traduzida pelo cancelamento do voo. Ainda, no 

caso em apreço além de não ter sido comprovada a oferta de outra 

alternativa para o requerente chegar até Cuiabá, o autor ao lá chegar, por 

meio próprio de locomoção, não conseguiu embarcar ou remarcar sua 

passagem junto à requerida, tendo que adquirir passagem em outra 

companhia aérea para que chegasse até Manaus. Vale ressaltar que 

embora as passagens tenham sido adquiridas por meio de dois 

localizadores distintos (Sinop-Cuiabá e Cuiabá-Manaus), todos os trechos 

eram operados pela requerida, que deveria ter tentado minorar os danos, 

pois a perda do embarque em Cuiabá só se deu em virtude do 

cancelamento do voo em Sinop. Não há comprovação de que houve oferta 

de reacomodação do passageiro em outro voo ou prestação do serviço 

por outra modalidade, de forma a minimizar o transtorno ocasionado pelo 

cancelamento, fazendo com que o mesmo conseguisse chegar antes ao 

destino final. Inegável o prejuízo do autor, que somente pode chegar ao 

destino no dia seguinte à data inicialmente prevista. Entendo que deveria a 

empresa aérea ter oferecido reacomodação do autor em outro voo ou 

direcioná-lo até Cuiabá por outro meio de transporte, a fim de que não 

perdesse o voo para Manaus. Ainda, caso isso não fosse possível, 

deveria a mesma ter feito a remarcação do seu voo sem custos, o que 

não fez. Por tudo isto, os transtornos experimentados pelo autor que, 

repiso, decorreram da falha da empresa na prestação de atendimento 

adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos serviços. 

Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de maior 

complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Vale ressaltar que embora alegue o autor que possuía um contrato 

de trabalho que não conseguiu cumprir, tendo em vista o atraso na 

chegada, não houve prova do mesmo. Assim, considerando tais fatores, 

entendo justo e adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Quantos aos 

danos materiais, havendo comprovação efetiva de que o autor teve que 

despender valores com o deslocamento até Cuiabá, bem como adquirindo 

nova passagem com outra companhia aérea para o dia seguinte, bem 

como não houve comprovação de devolução do valor pago pelo mesmo 

pelas passagens da Azul, entendo que deve haver o ressarcimento do 

valor de R$2.489,21, que foi devidamente comprovado. Ante o exposto, 

opino por: a) condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais 

no valor de R$2.489,21 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e 

vinte e um centavos), os quais deverão ser atualizados monetariamente 

pelo INPC a contar do desembolso respectivo e com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês a contar da data da citação inicial; b) julgar 

procedente o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor, a título 

de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado 

pelo INPC a contar da data de ajuizamento da reclamação e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem 
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honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOFAS LUIZ BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000521-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEOFAS LUIZ BARTH 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DCL AGENCIA DE VIAGEM E 

TURISMO EIRELI - ME Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta dos autos verifico que referido acordo em audiência de conciliação 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, excluindo-se da 

lide da requerida DCL Agência de Viagem e Turismo Eireli ME, conforme 

requerido pela parte autora. Sem custas ou despesas processuais (art. 

55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, proceda-se com a 

certificação do trânsito em julgado e com as anotações de praxe e 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari. Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI JOSE DE CONTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000585-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GIOVANI JOSE DE CONTO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação em que refere a parte autora, 

GIOVANI JOSE DE CONTO, que adquiriu uma passagem aérea com a 

requerida para sua mãe por intermédio de agência de viagens. O valor 

total da passagem era de R$1.373,45, que seria pago em 6 parcelas de 

R$228,90. Afirma que, no entanto, notou que a passagem está sendo 

debitada em duplicidade em seu cartão de crédito. Dirigiu-se até o banco 

emissor do cartão que informou que entraria em contato com a requerida, 

entretanto somente foi realizado o estorno de uma parcela, sendo todas 

as demais cobradas em seu cartão. Entrou novamente em contato com o 

banco que informou que a reclamada não estaria fazendo o estorno. Diz 

que sua mãe foi diagnostica com depressão e transtorno de ansiedade, 

tendo que locar a terceiros o estabelecimento comercial que possuía, de 

modo que caracterizado o abalo moral. Requer a restituição dos valores 

pagos indevidamente, o que alcança R$1.144,50, a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$18.600,00. A requerida contesta dizendo ser ilegítima a figurar no polo 

passivo da presente ação, visto que a transação foi realizada através de 

empresa intermediadora. Diz que houve uma única autorização para 

realização da cobrança. Afirma inexistir dever de indenizar e pugna pela 

improcedência da demanda. Importante frisar que trata-se de relação de 

consumo, pois os sujeitos da relação são o fornecedor de serviços e o 

consumidor (artigo 3o do CDC), de modo que inverteu-se o ônus da prova. 

Em primeiro lugar, entendo que não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da Azul Linhas Aéreas, visto que, comprova a parte autora, que o 

desconto em duplicidade efetuado nas faturas possui como credora a 

própria requerida, de modo que é a mesma legítima a figurar no polo 

passivo, visto que se constatada a ilegalidade da cobrança, é a mesma 

que deve ressarcir o prejuízo, visto que recebeu tal valor indevidamente. 

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade suscitada. Quanto ao mérito, a 

requerida limita-se a informar, em sua contestação, que foi realizada 

apenas uma cobrança do valor da passagem, entretanto ignora o fato das 

faturas de cartão de crédito carreadas pelo autor aos autos 

demonstrarem que o mesmo pagou em duplicidade pelas parcelas da 

passagem. Desse modo, não havendo qualquer justificativa para as 

cobranças, constato serem as mesmas indevidas de modo que deve ser 

devolvido ao autor o valor indevidamente pago de maneira simples, visto 

que não houve pedido para restituição em dobro. Assim, faz jus o autor à 

devolução dos valores cujos pagamentos foram devidamente 

comprovados nos autos, quais sejam: - R$225,69 – fatura com vencimento 

em 08/12/2017; - R$225,69 – fatura com vencimento em 08/01/2017; - 

R$225,69 – fatura com vencimento em 08/03/2017; - R$225,69 – fatura 

com vencimento em 08/04/2017; - R$225,69 – fatura com vencimento em 

08/05/2017; - R$226,90 – fatura com vencimento em 08/06/2017; O valor 

total indevidamente cobrado e pago atinge R$1.355,35. No que se refere 

aos danos morais entendo que a simples cobrança indevida, não dá 

ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: CONSUMIDOR. 

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE 

VALORES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA 

FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSTORNOS QUE NÃO GERAM 

LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE OU OUTRO DANO PASSÍVEL 

DE ENSEJAR REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O recurso da autora versa tão somente 

com relação a majoração dos danos morais arbitrados em R$2.500,00 na 

decisão de origem. 2. Primeiramente, cumpre mencionar que a simples 

cobrançaindevida, por si só, não gera obrigatoriedade de condenação por 

danos morais se não comprovada ou constatada situação causadora de 

sofrimento intenso ou ofensa à imagem do consumidor, atingindo os seus 

direitos de personalidade tutelados no art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu neste caso. 3. O fato narrado é 

caracterizado como mero aborrecimento e contratempo a que estão 

sujeitas as pessoas na vida cotidiana. Logo, seria o caso de julgar 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. Contudo, como 

somente a autora recorre, vedada reformatio in pejus, ficam mantida a 

condenação imposta na sentença. 5. Dessa forma, pelas razões antes 

declinadas, não é de ser acolhido o pedido de majoração da indenização 

por danos morais. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006677991, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 12/07/2017) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM 

CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO. DEVER DE DEVOLVER O VALOR 

DEBITADO. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. Caso em que a autora afirma 
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que contratou plano de tv por assinatura da operadora, porém o serviço 

jamais funcionou. Em contato com a ré, foi informada que para rescindir o 

contrato, deveria adimplir multa de R$ 499,00. Afirma que a ré descontou 

indevidamente o valor da multa de sua conta bancaria via débito 

automático. Em sentença a ré foi condenada a devolução de indébito em 

dobro, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 1.000,00. Condenação para indenização por suposto dano moral 

que não merece ser majorada, eis que a situação vivenciada sequer 

enseja reparação pecuniária, pois se está diante de mero transtorno 

referente a contrato de prestação de serviços, tratando-se de dissabor da 

vida em sociedade, não ensejando lesão a direitos de personalidade ou de 

imagem. Quantum mantido somente diante da impossibilidade de reformatio 

in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da ré. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005820386, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 26/02/2016) O fato em liça constitui mero dissabor e não acarreta 

abalo psicológico a ensejar dano moral. Trata-se de uma situação 

desagradável, mas não passa disso, não foge da normalidade, do 

corriqueiro, tendo a situação retornado ao status quo ante com a 

procedência do pedido devolução do valor indevidamente cobrado. Por 

consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o mero 

descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, já que 

inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse sentido é o 

magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 8. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos linhas atrás que dano 

moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à 

dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem ser extraídas 

daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se dano 

moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo 

qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A parte requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das cobranças 

indevidas, não tendo como se relacionar o transtorno de ansiedade e 

depressão apresentados pela mãe do autor com a cobrança em 

duplicidade de sua passagem aérea. DISPOSITIVO Face ao exposto opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para condenar a 

reclamada a pagar à parte autora o valor de R$ R$1.355,35 (hum mil 

trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) 

correspondente aos valores indevidamente cobrados, verba a ser 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso respectivo, e 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da data da citação. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO RIBEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT0011989A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010400-09.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ELESSANDRO RIBEIRO DE 

PAULA REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos verifico que referido acordo juntado pela 

requerida (ID12593408) fora pactuado em termos contra os quais não 

transponho óbice, tendo havido inclusive comprovação de quitação do 

valor acordado. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, 

conforme requerido pela parte autora. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. Sorriso/MT, 16 de 

julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari. Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 20 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001075-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIEL MENDES OLIVEIRA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, ELIEL MENDES OLIVEIRA, em suma, que foi aluno da requerida 

no primeiro semestre de 2017 no curso de Engenharia Elétrica. Ao final de 

tal semestre decidiu desistir do curso sendo que foi informado que poderia 

apenas não fazer o pagamento da rematrícula que o curso estaria 

trancado. Afirma, entretanto, que ao tentar realizar compras de produtos 

para sua casa deparou-se com uma inscrição negativa da semestralidade 

de 2017/2. Diz não ser possível a cobrança, visto que não efetuou a 

rematrícula e não frequentou nenhuma aula no segundo semestre. Requer: 

a) a declaração da inexistência do débito citado; b)condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$20.000,00. Foi deferida a tutela de urgência e a inversão do ônus da 

prova. A requerida afirma o débito corresponde às mensalidades de 

janeiro a março de 2017, que o aluno realizou um contrato aditivo 

postergando o pagamento para o final do curso de graduação. Diz que 

como houve trancamento da matrícula, ocorreu o vencimento antecipado 

de tais mensalidades, tudo previsto contratualmente. Pugna pela 

improcedência da demanda. Formula pedido contraposto de pagamento do 
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valor devido. Com efeito, resta incontroverso que a parte reclamante 

frequentou o curso de Engenharia Elétrica disponibilizado pela instituição 

reclamada. Incontroverso também que houve a celebração por parte do 

requerente de um “Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais”, celebrado em março de 2017, em que ficou acordado que 

as mensalidades referentes à Janeiro, Fevereiro e Março de 2017 teriam 

vencimento no 1º, 2º e 3º mês após a conclusão do curso, pois tal aditivo 

foi juntado também pelo autor com a petição inicial. A cláusula quarta de tal 

aditivo, por sua vez, disciplina que: Cláusula 4º. Caso o CONTRATANTE 

desista formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do 

curso em razão de: (...) (b) não renovação da matrícula para o semestre 

letivo subsequente (...) ocorrerá automaticamente o vencimento 

antecipado das mensalidades que haviam sido postergadas para após a 

conclusão do curso, devendo o CONTRATANTE pagar o valor devido à 

CONTRATADA, no prazo máximo de 30 dias, contados da rescisão, sob 

pena de aplicação da multa, juros e correção previstos na cláusula 2ª. 

Assim, como o autor mesmo menciona na inicial, não houve rematrícula, de 

modo que ocorreu o vencimento antecipado das mensalidades dos meses 

de janeiro-março de 2017, o que gerou a inscrição ora impugnada. Pelo 

exposto, não há que se falar em ilegalidade de tal inscrição, de modo que 

improcede a presente ação. Merece acolhimento o pedido contraposto 

formulado pela requerida, de modo que condeno o reclamante a pagar à 

parte autora o valor de R$5.057,44, referente às mensalidades acima 

citadas que tiveram vencimento antecipado em virtude da desistência, 

devendo incidir sobre as mesmas juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária a contar da data da publicação da presente sentença. Ante o 

exposto, IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogando a liminar 

anteriormente deferida e PROCEDENTE o pedido contraposto, para o efeito 

de condenar o reclamante a pagar à parte autora o valor de R$5.057,44 

(cinco mil e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), 

referente às mensalidades acima citadas que tiveram vencimento 

antecipado em virtude da desistência, devendo incidir sobre as mesmas 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da 

data do vencimento. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

20 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002850-14.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002850-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TATIANE SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, 

TATIANE SANTANA SILVA, que no mês de maio de 2017 ao tentar obter 

crédito no comércio local teve a indigna surpresa de constatar que havia 

uma negativação em seu nome, razão pela qual o crédito não pode ser 

concedido. Diz desconhecer a inscrição no valor de R$583,64 em relação 

ao contrato nº 073615676711915012017. Afirma que a inscrição é 

totalmente indevida, devendo a requerida colacionar aos autos o contrato. 

Requer a procedência da ação com a declaração de inexistência do débito 

e a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de 

danos morais. A requerida, AVON COSMÉTICOS LTDA, apresentou 

contestação, alegando, em síntese, que a autora era sua consultora e que 

participou de 12 campanhas, tendo recebido os produtos em todas, 

entretanto, efetuou a quitação de apenas 9 delas. Junta contrato assinado 

e documentos. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo ficha cadastral de consultor e documentos 

pessoais da autora. Apresentou também detalhamento dos débitos, em 

que demonstra que a inscrição ora discutida foi originada campanhas não 

pagas dos meses 01/2017, 03/2017 e 08/2017. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise, visto que os 

documentos juntados pela requerida juntamente com a contestação são os 

mesmos juntados pelo autor com a inicial. Vale ressaltar que a 

incumbência de comunicar previamente a inscrição nos cadastros 

restritivos cabe ao próprio órgão de proteção ao crédito, não à credora. 

Assim, não há que se falar em danos morais por ausência de 

comunicação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 17 de julho de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001882-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUANA MOREIRA SANTOS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

formulou pedido de desistência do processo. Não tendo havido citação da 

parte adversa, opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 18 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 
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2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001240-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FOGLIATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001240-11.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: SNEBUR - CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME EXECUTADO: MARCIA FOGLIATO 

Tendo em vista a informação da parte exequente de quitação integral do 

valor ora executado (ID13961748), dou por cumprida a obrigação a cargo 

da mesma. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Isento de custas e honorários. Sorriso/MT, 18 de julho de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000195-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO DE JESUS 

CUNHA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, FRANCISCO DE 

JESUS CUNHA, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada. Diz que desconhece todos os débitos cobrados pela 

empresa ré, com relação ao contrato 0206241690 no valor de R$128,47. 

Diz não consumiu os serviços cobrados pela requerida. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a anulação do negócio jurídico 

com a consequente inexigibilidade da dívida cobrada, condenando a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida 

insurge-se contra o extrato do SPC juntado com a inicial. No mérito, pugna 

pela improcedência da demanda, alegando exercício regular de direito. Diz 

que a parte autora aderiu as serviços, tendo realizado pagamentos dos 

serviços que utilizava, os quais cessaram sem explicação, o que gerou a 

negativação. Relata que a venda fora realizada por meio de televenda, de 

modo que não há contrato escrito. Discorre acerca da aceitação das telas 

sistêmicas como meio de prova. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Primeiramente, não há complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste juízo e não se revelam na espécie nenhuma preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Não se nega a possibilidade de contratação de forma verbal, 

entretanto a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que 

não ocorreu. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente quando da 

suposta venda, certamente possuiria a comprovação da contratação para 

apresentar. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e 

do valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de 

modo que declaro a cobrança inexigível. Por todo o exposto, a inscrição 

do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 
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INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outras inscrições posteriores, conforme 

demonstra o extrato juntado pela mesma com a inicial, de modo que seu 

nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por oportuno, 

que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que 

afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito com 

relação ao contrato 0206241690 no valor de R$128,47, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar 

a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ROSANGELA DE OLIVEIRA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000197-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSANGELA DE OLIVEIRA DE 

JESUS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que relata a parte 

autora, ROSANGELA DE OLIVEIRA DE JESUS DA SILVA, que 

recentemente tentou efetuar uma compra no comércio local, a qual foi 

negada ante a constatação de negativação do seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no 

SPC/SERASA em relação ao contrato com a requerida, no valor de 

R$221,72. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$14.480,00. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, no mérito fala acerca da regular contratação e 

da notória prestação de serviços, sendo legítima a cobrança do débito. 

Pugna pela aplicação da Súmula nº 385 do STJ no que se refere ao 

arbitramento de danos morais. A parte requerida ofereceu contestação 

onde juntou contrato que contém uma assinatura, supostamente da 

requerente, bem como documentos de identificação da mesma. No 

contrato juntado, entretanto, verifico que a assinatura do documento 

juntado diverge um pouco da assinatura atual do requerente bem como da 

assinatura de sua cédula de identidade apresentada quando da 

contratação e com a inicial, do mesmo modo que os documentos que 

acompanham a inicial embora digam pertencer à mesma pessoa são 

diferentes, sendo que a naturalidade da identificada em menciona nas 

cédulas de identidade é diferente uma da outra. Assim, para provar se 

realmente houve a contratação, e se foi feita pela parte autora da 

presente ação, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica, o 

que não pode ser realizado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual a pretensão do autor 

deve ser ajuizada perante a Justiça Comum, com a produção de provas 

hábeis a demonstrar o direito alegado. Nesse sentido já decidiram as 

Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA 

ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 

PARA APURAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - SEMELHANÇA ENTRE 

AS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PENHORA TORNADA SEM EFEITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Execução de nota promissória. Executado que nos Embargos à execução, 

nega a existência de relação jurídica e a emissão do título de crédito, bem 

como arguiu a falsidade da assinatura. Credor que na impugnação aos 

Embargos à Execução sequer informa a "causa debendi" da emissão da 

nota promissória. Assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, conforme expresso na sentença. A 

realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Manutenção da sentença que extinguiu o processo 

por complexidade da causa. Recurso improvido. (RI 1044/2013, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014) (grifo meu). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MARILY KHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000198-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KELLY MARILY KHEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais em que relata a parte autora, KELLY 

MARILY KHEL, que recentemente tentou efetuar uma compra no comércio 

local, a qual foi negada ante a constatação de negativação do seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a 

inscrição no SPC/SERASA em relação ao contrato 0259611759, no valor 

de R$110,93. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$14.480,00. A requerida 

sustenta ser necessária a juntada do comprovante original de 

negativação. No mérito, pugna pela improcedência da demanda, afirmando 

se tratar a cobrança do débito de exercício regular de direito, tratando-se 

contratação devidamente feita pela parte autora. Discorre acerca da 

aceitação das telas sistêmicas como meio de prova. Afirma que no caso 

não há contrato escrito pois inicialmente a parte comprou um chip 

pré-pago, vindo posteriormente a migrá-lo para um controle/pós. Afirma 

inexistir dano moral indenizável. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A requerente alega desconhecer 

o contrato em questão, enquanto a requerida alega que o serviço foi 

contratado pela parte autora, tendo sido utilizado. A controvérsia é singela 

e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou 

ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado/migrado de serviço. Se houve fraude, como alega a requerida 

que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos 

da empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a autora outra inscrição preexistente (Loja Avenida), 

conforme verifico através de consulta ao sistema do SPC que este juízo 

possui acesso, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta, 

e nem mesmo a negativa da compra se deu unicamente por causa do 

débito ora impugnado. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de débito em relação ao contrato 0259611759, no 

valor de R$110,93, determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004204-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004204-74.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO GOMES DE ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, MARCELO GOMES DE 

ASSIS, que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor de 

R$151,02 com relação ao contrato 2140034828. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido, visto que não efetuou compras 

ou contratou serviços da empresa requerida, não possuindo com esta 

qualquer relação jurídica. Requer seja declarada a inexistência do débito e 

seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. A requerida contesta pugnando pela 

improcedência da ação, por ser a inscrição do débito exercício regular de 

direito e ter havido regularidade na contratação. Diz que houve a 

contratação de uma linha número 66-996670625 e o requerente não quitou 

todos os débitos relativos às faturas. Diz que não há fraude, tendo sido a 

contratação realizada pela parte autora. Esclarece que não há contrato 

escrito, pois inicialmente houve contratação na modalidade pré-paga, onde 

inexiste contrato. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega que os serviços foram contratados pela parte 

autora, tendo sido utilizados. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 
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impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo telas de sistema geradas unilateralmente, o que 

conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus 

sistemas, a fim de manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. 

Ainda, plenamente aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser 

provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por Calcard, conforme 

vislumbro em consulta ao sistema do SPC que este juízo tem acesso. Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$151,02 com relação ao contrato 2140034828, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004148-41.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DAVI DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, DAVI DOS SANTOS SILVA, 

que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$75,49 com 

relação ao contrato 0246292951. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido, visto que não efetuou compras ou contratou 

serviços da empresa requerida, não possuindo com esta qualquer relação 

jurídica. Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada 

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida contesta informando, preliminarmente, que não 

há comprovante de endereço no nome da parte autora. No mérito, pugna 

pela improcedência da ação, por ser a inscrição do débito exercício 

regular de direito e ter havido regularidade na contratação. Pugna pela 

improcedência da condenação em danos morais. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que os 

serviços foram contratados pela parte autora, tendo sido utilizados. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas 

de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, como alega a requerida que pode 

ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Ainda, plenamente 

aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser provada com o 

mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes, conforme demonstra o comprovante de 

inscrição juntado à inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 
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diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$75,49 com relação ao contrato 0246292951, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004180-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINALVA SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004180-46.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUZINALVA SILVA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, LUZINALVA 

SILVA DA CONCEIÇÃO, que não efetuou compras, não adquiriu produtos 

e muito menos contratou qualquer serviço da empresa requerida, bem 

como jamais foi notificado sobre a negativação do seu nome. Afirma 

desconhecer a inscrição em análise e pugna pela declaração de 

inexistência da mesma, com a exclusão do seu nome dos cadastros 

restritivos e condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, contesta 

insurgindo-se quanto ao comprovante de negativação juntado aos autos. 

No mérito, afirma ter havido regular contratação e notória prestação de 

serviços. Diz que as cobranças tratam-se de exercício regular de direito. 

Afirma ter havido migração de linha pré-paga para plano controle. 

Argumenta acerca da ausência de dano moral. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto 

ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. 

juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma, bem como as 

faturas podem ter o endereço facilmente alterado pela requerida. Assim, 

não há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente 

do valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de 

modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela 

se deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui 

procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, 

cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no 

cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição 

do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 
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próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0293148668, no valor de R$508,07 e R$80,10, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; b) Condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1003950-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SALGO GETTENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003950-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO SALGO GETTENS 

Trata-se de ação para expedição de alvará judicial a fim de liberar valores 

do PIS e FGTS deixados pelo falecido em favor de seu herdeiro/reclamante 

TIAGO SALGO GETTENS. Contudo, tendo em vista que a matéria está 

amparada pela Lei n. 6.858/80, a competência para julgamento do pedido 

pertence ao juízo de sucessões. Assim sendo, forçoso reconhecer a 

incompetência do Juizado Especial para o julgamento, consoante segura 

orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ 

JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO - 

DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A 

matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na 

Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) 

e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da Vara de 

Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente 

para conhecer e julgar o pedido de alvarájudicial para resgate de valores 

deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. - 

Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos 

atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, 

nos termos do § 2º, do artigo 113, do CPC/73. (TJ-MG - AI: 

10024134296938001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 

04/08/0015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/08/2015) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUIZADO ESPECIAL. ALVARÁ LIBERATÓRIO. LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEPOSITADOS NO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. 

PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.858/80. MORTE DO TITULAR DA CONTA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 161/STJ. COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM 

ESTADUAL. 1. Em se tratando de pedido de expedição de alvará judicial 

requerido nos termos da Lei 6.858/80, ou seja, em decorrência do 

falecimento do titular da conta, inexiste lide a ser solucionada. Cuida-se, 

na verdade, de medida de jurisdição voluntária com vistas à mera 

autorização judicial para o levantamento, pelos sucessores do de cujus, 

de valores incontestes depositados em conta de titularidade de pessoa 

falecida "independente de inventário ou arrolamento". 2. Desse modo, a 

Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, 

mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada 

a competência da Justiça federal. 3. Incide, à espécie, o enunciado 161 da 

súmula do STJ, segundo o qual: "É da competência da Justiça estadual 

autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/Pasep e FGTS, em 

decorrência do falecimento do titular da conta". 4. Conflito conhecido para 

declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Cotia. (CC 

102.854/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009) Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, NÃO 

RESOLVO O MÉRITO. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004960-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004960-83.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA MARIA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Interposto embargos de 

declaração sob fundamento de omissão na fundamentação referente aos 

danos morais, verifica-se no ID 13871339 que a recorrente informou o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 140 de 558



cumprimento da sentença sem qualquer ressalva, praticando ato 

incompatível com o interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os 

termos da decisão recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as 

lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, 

Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello 

(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 

1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este 

dispositivo trata do instituto da aquiescência, que também ocorre depois 

de proferida a decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na 

aceitação expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo 

cumprimento desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas 

leva a esta. Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por 

outras razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a 

incidência de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a 

parte deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer 

e alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 

DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, bem como a 

informação da parte reclamada dos dados bancários (14190338), 

expeça-se o respectivo alvará de levantamento. Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Isento de custas e honorários. 

Sorriso/MT, 17 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005526-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005526-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos de declaração sob 

fundamento de omissão na fundamentação referente aos danos morais, 

verifica-se no ID 13882094 que a recorrente cumpriu integralmente o valor 

da condenação sem qualquer ressalva, praticando ato incompatível com o 

interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os termos da decisão 

recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao 

novo código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do 

instituto da aquiescência, que também ocorre depois de proferida a 

decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na aceitação 

expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo cumprimento 

desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas leva a esta. 

Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por outras 

razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a incidência 

de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte 

deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer e 

alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 

DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, intime-se a 

reclamante para que informe dados bancários para a transferência do 

valor depositado. Apresentados os dados, expeça-se o respectivo alvará 

de levantamento. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Isento de custas e honorários. Sorriso/MT, 17 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001064-95.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE MARIA FAGUNDES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação/instrução e 

julgamento, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se. SORRISO, 20 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AMARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000231-48.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA AMARO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Trata-se de reclamação 

controvertendo as faturas de água com vencimento em 25/05/2015 (R$ 

40,79), 25/06/2015 (R$ 72,20), 25/07/2015 (R$ 222,41), 25/08/2015 (R$ 

60,80), 25/09/2015 (R$ 38,00), 30/10/2015 (R$ 123,50), 30/11/2015 (R$ 

60,80), 21/12/2015 (R$ 49,90), 25/01/2016 (R$ 55,10), 25/02/2016 (R$ 

49,40), 25/03/2016 (R$ 67,22), 29/04/2016 (R$ 73,53) e 30/05/2016 (R$ 

83,10), sob a arguição de que seriam abusivas, porquanto não refletiriam 
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o real consumo da residência da reclamante, pugnando pela inexigibilidade 

de tais débitos com a readequação dos valores, bem como danos morais. 

A reclamada, em sede de contestação, arguiu preliminarmente, a 

incompetência do juízo pela necessidade de produção de prova pericial. 

No mérito, indicou que em vistoria realizada na casa da reclamante foi 

constatado vazamento dentro da residência (caixa de descarga) e, 

posteriormente, fraude no hidrômetro, defendendo a regularidade dos 

valores cobrados. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO 

a preliminar arguida, eis que tal prova resta inviabilizada devido ao tempo 

decorrido. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, inversão do 

ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC, 

tendo a reclamada se desincumbido parcialmente de seu ônus. Isso 

porque, da análise do histórico de consumo do reclamante, constante em 

Num. 4984468, constata-se que das faturas impugnadas somente aquelas 

referentes aos meses de julho e outubro/2015 destoam do consumo médio 

mensal da reclamante, indicando o consumo de 32 e 23m³ de água, 

respectivamente. As demais faturas impugnadas relativas aos meses de 

05/2015, 06/2015, 08/2015, 09/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 

03/2016, 04/2016 e 05/2016, estão dentro da média de consumo da 

autora, registrando, respectivamente 10, 16, 14, 10, 14, 12, 13, 12, 14, 15 

e 16m³ de água. Portanto, dentro dos parâmetros registrados pela autora 

em outros meses anteriores. De outro norte, com relação às faturas que 

destoaram do consumo médio mensal da autora, temos que aquela relativa 

ao mês de outubro/2015 é contemporânea à vistoria realizada na 

residência da autora, na qual foi constatada a existência de vazamento na 

caixa de descarga, justificando, portanto, o pico de consumo (vide 

relatório de vistoria assinado pela consumidora constante em Num. 

4984505). Já com relação à fatura relativa ao mês de julho/2015, na qual 

foi registrado consumo de 32m³ de água, verifica-se que destoam do 

padrão normal de consumo, sendo imperioso registrar que apesar de 

haver registros parecidos em 03, 04, 05 e 12/2014, pelo relatório juntado 

em Num. 1088697 – p. 3, constata-se que tais montantes são objetos de 

discussão judicial. Logo, é forçoso reconhecer que o valor da fatura 

impugnada pela reclamante, relativa ao mês de 07/2015, se mostra 

excessivo e incompatível com o perfil de seu consumo, devidamente 

demonstrado pelo histórico de Num. 4984468. Desta feita, restou 

demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo mensal de água 

no mês de 07/2015, devendo ser assegurado ao consumidor o pagamento 

de tal fatura com base no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 

708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume 

consumido em determinado período, o faturamento será feito pelo 

consumo médio, com base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - 

O consumo médio será calculado com base nos últimos 03 meses de 

consumo medido. No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não 

está caracterizado no caso em questão, porquanto a reclamada não 

imputou ao reclamante responsabilidade por fraude, tampouco 

providenciou inscrição do débito em cadastros de proteção ao crédito. 

Mesmo o corte no fornecimento de água se deu por débito exigível, visto 

que a presente sentença reconheceu a inexigibilidade de apenas uma das 

faturas impugnadas. É consabido que o dano moral indenizável deve 

prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele 

que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória 

ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos 

do cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular a fatura impugnada pelo 

reclamante, referente ao mês de 07/2015, devendo a reclamada emitir 

fatura de cobrança do consumo no período citado pela média de consumo 

dos três meses imediatamente anteriores e compensar, este débito ou de 

faturas futuras, com eventual crédito advindo de pagamentos realizados 

pelo reclamante, confirmando, em parte, a liminar deferida no alvorecer da 

demanda, restringindo-a seus efeitos à fatura cuja inexigibilidade fora 

reconhecida nesta sentença e até que haja a emissão da nova fatura nos 

moldes deste comando judicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 152507 Nr: 5220-17.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLA ALVES NEVES, JOSUÉ COSTA SOUSA 

(DYISON COSTA SANTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745

 Processo nº. 5220-17.2016.811.0018.

Código nº. 152507.

Vistos etc.

Intimem-se os acusados, na pessoa do Ilustre Defensor e do Ilustre 

Advogado, e cientifique-se o MPE acerca do retorno dos autos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fls. 244v, conforme certidão 

de fl. 249, mantendo inalterada a sentença condenatória forme-se a 

competente Guia de Execução Penal de acordo a sentença de fls. 132/140 

e remeta-se a Vara de Execuções Penais, após, arquive-se.

Às providências, Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 18 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144779 Nr: 1407-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Vistos etc.

Tendo em vista o cálculo de fl. 154, designo audiência admonitória para o 

dia 23 de julho de 2018, às 14h30min.

Intime-se o reeducando, facultando ser por telefone, fls. 168.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 129288 Nr: 4933-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo nº. 4933-88.2015.811.0040.

Código nº. 129288.

Ação Penal.

Vistos.

Diante da certidão de tempestividade de fl. 183, recebo o Recurso de 

Apelação apresentado pela Defesa da ré na fl. 177.

Intime-se o Ilustre Advogado para apresentar as razões. Após, ao MPE 

para as contrarrazões.

Empós remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

sinceras homenagens.

Às providências.

 Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 18 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183049 Nr: 10905-68.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL TADEU KICH, ADRIELSON DA SILVA 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos, etc.

Diante da certidão de tempestividade de fl. 250, recebo o recurso de 

apelação interposto pela Defesa do acusado Samuel Tadeu Kich, na fl. 

244.

 Intime-se a Defesa do acusado Samuel para apresentar suas razões 

recursais.

Após, ao MPE para as contrarrazões.

 Após remeta-se ao Egrégio TJMT para apreciação.

 Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 191633 Nr: 5059-36.2018.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLONIO GENARO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO DR. CELIO REIS DE 

OLIVEIRA, PARA QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS SOB PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 193320 Nr: 5963-56.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIÊ PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS, 

ACERCA DO CÁLCULO DA PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 87466 Nr: 6969-45.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DANIEL HENRIQUE DE MELO, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS, 

ACERCA DAS TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 158719 Nr: 8423-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Por motivo de readequação de pauta, redesigno audiência para o dia 24 de 

agosto de 2018, ás 15h 00min.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e o acusado.

 Intime-se o i. advogado.

Após, ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 11446-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, Silvio Borges - 

OAB:19374-o

 Vistos etc.

Por prudência e visando evitar uma possível nulidade, determino a 

intimação da defesa do acusado, para que no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, ratifique ou retifique as alegações ofertadas, tendo em vista a 

juntada precoce das referidas alegações.

 Após, volte-me os autos IMEDIATAMENTE conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164035 Nr: 11561-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MATHIAS, CLÉO SEBASTIÃO 

AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299/B

 Certifico e dou fé que, considerando o contato verbal com a assessoria 

do gabinete, remeto o presente para intimação da parte requerida, Dr. 

Carlos Alberto Koch, OAB n° 7299-B, para apresentar procuração do 

denunciado CLEO SEBASTIÃO AMARAL, no prazo de 72h, haja vista a 

resposta à acusação de fls. 56/57.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169776 Nr: 3241-83.2017.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SCHIMIDT DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN JOSE DE ASSIS - 

OAB:27269, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 14/08/2018, com início às 16h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58204 Nr: 1676-31.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B

 Processo: 1676-31.2010.811.0040 (Código 58204)

VISTOS/KP.

Destarte, uma vez que o Tribunal de Justiça manteve a decisão de 

pronuncia, certifique a Gestora Judicial do trânsito em julgado da sentença 

proferida às fls. 395/401.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, remeta-se os autos ao Juízo da 

1.ª Vara Criminal, face competência privativa a Presidência do Tribunal do 

Júri, ut, Resolução n.º 03/2017/TP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119320 Nr: 9559-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 9559-87.2014.811.0040 (Código 119320) VISTO/KP. Diante da 

certidão de fl. 71, defiro cota ministerial de fl. 72, para tanto, determino a 

suspensão processual e prescricional. Da Suspensão Processual e 

Prescricional. Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do CPP. 

Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre tal 

suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para 

autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine 

seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra do referido 

artigo 366 do CPP. Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 

366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais 

e prescricionais é medida imperativa. Da Antecipação de Prova 

Testemunhal. Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal. Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova. Destarte, após análise do caso em 

tablado, não vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da 

prova testemunhal. Decido. SUSPENDO o curso processual e prescricional 

pelo prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de 

colheita de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122085 Nr: 634-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 634-68.2015.811.0040 Código 122085 VISTOS/MV. Trata-se de 

ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11/09/2018 às 08:00 horas. No que atine à intimação das testemunhas 

arroladas, por oportuno, calha vincar que a interlocução entre Processo 

Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática forense. O advento 

do novo CPC coloca os juristas diante tanto da criação como da extinção 

de certas regras, o que demanda cuidadoso estudo de possíveis conflitos 

e convergências. Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132673 Nr: 6702-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDRZ, OZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, Jiuvani Leal 

- OAB:24645/0, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370

 Processo: 6702-34.2015.811.0040 Código 132673

VISTOS/MV

Trata-se de Ação De Restituição De Coisa Apreendida formulado por 

JANESLEIA BARBOSA DOS REIS ZAVAREZA.

Considerando que os objetos apreendidos não mais importam ao 

processo, DEFIRO o pedido de restituição de bens formulado pelo defesa, 

mediante termo de entrega.

Após, certifique o trânsito em julgado da sentença.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163680 Nr: 11357-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 
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AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 Processo: 11357-15.2016.811.0040 (Código: 163680) VISTO/MV.Chamo o 

feito a ordem, para revogar o despacho de fls. 111.Destarte, uma vez 

apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e preenchido os requisitos legais do artigo 41 et seq e não 

sendo o caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 

396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO denúncia sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do art. 54ss da Lei 11.343/2006.Nos 

termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09/08/2018 às 14:00 

horas.(...)l.Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. Com 

efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, a defesa deverá 

informar por completo o endereço da testemunha arrolada, com 

logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação por carta com 

aviso de recebimento, sob pena de preclusão..Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 17 de julho de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163844 Nr: 11429-02.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR o advogado do denunciado, Dr. Walter Djones Rapuano, 

OAB n° 16.505-B, para apresentar memoriais finais, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de tomada das providências cabíveis à espécie.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 3098-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 3098-60.2018.811.0040 (código 188293)

VISTOS/KP

Considerando que não consta nos autos o laudo definitivo de análise da 

substância entorpecente apreendida, expeça-se oficio à Politec, para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda com a entrega do mesmo.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191704 Nr: 5102-70.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5102-70.2018.811.0040 (Código: 191704)

VISTO/EM.

Antes de apreciar o inusitado pleito deste incidente cautelar (artigo 118 e 

seg, do CPP), essencial que o pretendente esclareça, por petição, no 

prazo de 05 (cinco) dias se realmente sua pretensão é que, neste juízo 

criminal da Justiça Estadual de Mato Grosso, seja analisada a legalidade e 

pertinência de apreensão veicular realizada pela i. PRF, no Munícipio de 

Juti/MS, referente a suposta conduta ilícita delineada no artigo 334, do 

Código Penal.

 Intime o advogado desta decisão via DJE.

Após tal prazo, certifique e a conclusão.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 185063 Nr: 921-26.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:13372

 Processo: 921-26.2018.811.0040 (Código: 185063)

VISTOS/MV.

Trata-se de pedido de reconsideração de face aplicação de multa por 

descumprimento de medidas protetivas deferidas às fls. 34/35 em 

desfavor de LUIZ SALVADOR RODRIGUES.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas visando a proteção da 

vítima, proibindo e advertindo o acusado para que não se aproximasse ou 

mante-se contato com a mesma, fixando-lhe multa em caso de 

descumprimento, assim, se o requerido não possui condições de arcar 

com o valor fixado basta não descumprir a determinação judicial.

Cabe ainda, ressaltar que em casos de descumprimento além da multa 

fixada, poderá ser ainda decretada a prisão preventiva do acusado.

Intimem-se.

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273620 Nr: 3955-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDINELMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que conforme email juntado a fls. 23, referente ao 

pedido de restituição protocolizado sob expedidente nº 

0716106-18.2018.811.0055, encontra-se aguardando PROCURAÇÃO COM 

PODERES ESPECÍFICOS "RECEBER E DAR QUITAÇÃO", que se faz 

necessário para que possa dar continuidade com o pedido de restituição. 

Ta l  documento  deverá  se r  encaminhado  no  ema i l 

daniel.balduino@tjmt.jus.br, citando o numero de expediente citadado 

acima.

Era o que havia para certificar.

1ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8895 Nr: 1539-87.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES SERRANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Caso nada requeira, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 06 (seis) meses, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13802 Nr: 2750-27.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO RANGEL 

MORATELLI - OAB:6959/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Caso nada requeira, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE a partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231498 Nr: 20249-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do débito visualizado na vertente demanda, no sistema Serajud, 

como requerido à fl. 112.

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

Caso nada requeira, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 113816 Nr: 3993-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROMAQ SISTEMA HIDRAULICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos.

Diante do conteúdo do ofício de fl. 548, OFICIE-SE ao Detran/SP, como 

requerido à fl. 560, para que, no prazo de 15 dias, promova a baixa da 

restrição existente no veículo placa KEN-9761, no que se refere ao 

vertente feito, comprovando nos autos o cumprimento da ordem.

Após, com a resposta, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145091 Nr: 4752-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL ESMERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 Vistos.

De início, considerando a anuência expressa da parte demandada de fl. 

402, tal qual a inércia da parte autora certificada à fl. 404, HOMOLOGO o 

cálculo judicial de fls. 397/398.

Depois, não obstante o pleito de levantamento de valores depositados à 

título de garantia do juízo de fl. 402, a verdade é que não constam dos 

autos valores pendentes de levantamento, mormente porque os aludidos 

valores já foram levantados em favor da parte demandada, como se vê à 

fl. 393.

Contudo, acerca dos valores visualizados no extrato de fls. 391/392, 

considerando que não foram utilizados para abatimento do valor devido 

pela parte autora, como se extrai do cálculo judicial de fls. 397/398, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca do 

destino dos aludidos valores, pugnando o que entenderem de direito para 

o andamento do feito.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135973 Nr: 6187-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO WILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Rossi - 

OAB:4.122-A, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

De início, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do débito visualizado na vertente demanda, no sistema Serajud, 

como requerido à fl. 110.

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138628 Nr: 9046-79.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTÁVIO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TETILLA, MANOELA TAPIAS 

TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos.

Considerando o conteúdo de fls. 297/298, bem como a manifestação de 

fls. 300/300-verso, OFICIE-SE ao Cartório de Notas de Ivaiporã/PR para 

que, no prazo de 15 dias, remeta aos vertentes autos o documento de fl. 

237 "digitalizado com formato de imagem JPEG, resolução de 800 dpi, cor 

24 bits e trazido aos Autos gravado em dispositivo pen drive", às custas 

da parte autora.

Uma vez apresentado o aludido documento, da forma como acima 

indicado, ENCAMINHE-SE o aludido documento ao perito.

PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 183/187.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158112 Nr: 6708-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS 

BALBOENA LTDA - ME, JOSÉ BALBOENA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECLARO prescrita a pretensão externada na exordial, pelo 

que, com espeque no art. 487, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC. No mais, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte demandada, 

conforme requerido às fls.137/139.P.I.C.Transitada esta em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139012 Nr: 9461-62.2011.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVERINHO PAULO ORTH, MARCIA LURDES 

ORTH, IRIO LUIZ ORTH, LAURA AMABILE ORTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Sem delongas, a petição de fls. 238/240 requereu a conversão da 

execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

 Dessa feita, ADOTO as seguintes providências:

I-) Considerando o disposto nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o aludido 

pleito, bem como sobre o cálculo apresentado. Caso discorde do pedido 

de conversão, deverá, na oportunidade, indicar onde se encontram as 

sacas de soja indicadas pela parte exequente, mormente pelo dever de 

cooperação ínsito no artigo 6º do CPC.

 II-) Não havendo discordância, desde logo HOMOLOGO o cálculo.

III-) Passo seguinte, com a homologação do cálculo, INTIME-SE a parte 

executada, pelo digno advogado ou pessoalmente, se não tiver 

constituído, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios.

IV-) Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, depósito e avaliação.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 482 Nr: 85-09.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

INTIME-SE, pessoalmente, o perito Aroldo Vander Teixeira da Silva, para 

que, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição e documentos de fls. 

477/495-verso, como já determinado à fl. 497.

Com a juntada da respectiva manifestação, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem, oportunidade em que a parte exequente 

deverá também manifestar sobre a petição e documentos de fls. 

477/495-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161486 Nr: 12138-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ARIO PADUAN, SILVIA DE 

FÁTIMA OLIVIEIRA PADUAN, ANA PAULA DE OLIVEIRA PADUAN, JOSÉ 

VINICIUS DE OLIVIERA PADUAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos.
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Como se extrai do acordão de fls. 158/181, mormente à fl. 179, a vertente 

execução fora suspensa “até a liquidação definitiva do acordão proferido 

no RAC 9.2224/2017.”

Logo, não obstante a alegação de fls. 188/188-verso, não se vê, no caso 

judicializado, a concessão de efeito suspensivo sobre a aludida decisão, 

de sorte que a interposição de recurso especial sobre o acordão que 

suspendeu a vertente execução não tem o condão de permitir o 

prosseguimento do feito.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 188/188-verso.

CUMPRA-SE o que fora determinado às fls. 158/181, mantendo o vertente 

feito SUSPENSO “até a liquidação definitiva do acordão proferido no RAC 

9.2224/2017.”

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 257-14.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o único veículo encontrado possui anotação de restrição 

judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, para outras 

execuções, além de restrição administrativa.

Veja-se que se depara com o mesmo resultado da pesquisa Renajud já 

realizada pelo ato judicial de fls. 178/178-verso.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, ao que parecem, os autos retratam típico caso de 

execução frustrada, de modo que, conforme interpretação do artigo 921 

do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo 

prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal 

lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214960 Nr: 5987-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e diante da decisão de 

fls. 722/723, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes acerca da lavratura 

dos Termos de Penhoras dos imóveis indicados às fls. 691/711, com o que 

a parte executada foi nomeada depositária fiel dos bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197642 Nr: 12887-43.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERINHO PAULO ORTH, MARCIA LURDES ORTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103911 Nr: 2733-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS DA SILVA, 

SILVANA REIS DA SILVA, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, CRISTIANE REIS DA 

SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA, 

MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES- TRANSPORTE 

RODOVIARIO CANTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL ROMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT, RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.436

 Vistos. (...) Posto isso, INTIMEM-SE os respectivos dignos advogados das 

partes, como acima explicitado, para que, no prazo de 15 dias, 

apresentem procuração “ad judicia”, com poderes para transigir, 

outorgada por Obed Ruellis, Diracema Francisco da Silva, Tailor Francisco 

Galiassi, Claudete Lurdes Galiassi e Carlos Cordeiro dos Santos ou, então, 

que firmem pessoalmente a aludida avença, sendo certo que o acordo só 

vincula os firmatários, oportunidade em que deverão indicar os quatro 

ônibus que permanecerão com a anotação. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145687 Nr: 5382-06.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO, GERALDO 

VIGOLO, CAMILA DONIDA CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 

10.962, LORENA MARIA DE NORONHA - OAB:OAB/MT 11.371, Rafael 

Neves de Almeida Prado - OAB:212418, ROBERTO ADATI - 

OAB:OAB/SP 295.737

 Vistos.

Considerando as certidões de fls. 468/469, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Sem prejuízo da providência anterior, como já assinalado à fl. 462, 

INTIME-SE, novamente, o depositário judicial Aroldo Vander Teixeira da 

Silva para que, no prazo de 15 dias, esclareça a situação dos produtos 

arrestados/sequestrados (soja e algodão), sob as penalidades legais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279890 Nr: 8917-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO-MT, TURIS 

TRANSPORTES COLETIVOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS 

DA SILVA, SILVANA REIS DA SILVA, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, 

CRISTIANE REIS DA SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, LEANDRO 

FRANCISCO DE SOUZA, MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA, TRANSPORTE 
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RODOVIARIO CANTINHO ME, TRANSPORTE CIDADE TANGARA EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDORAL ROMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT, RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

Em atenção ao despacho de fl. 796, a parte autora informa que as partes 

compuseram amigavelmente, como se vê às fls. 797/803.

 Logo, uma vez prejudicada a instrução do feito, DEVOLVA-SE ao Juízo 

“ad quem”, grafando as nossas homenagens.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6610 Nr: 72-54.1991.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCOLN CORREA CURADO, SANDRA COUTINHO 

CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF, JOÃO GARCIA GARCIA, JOSEFA HERNANDEZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MILTON RIBEIRO - 

OAB:SP-48.562

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260782 Nr: 25437-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA NOBRE, DANIEL DA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, VALDIR 

DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14.259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da certidão de fl. 74, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, querendo, impugnar referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20363 Nr: 3719-71.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 10M GROUP PARTIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOOL BRANCA LTDA, ALFREDO PLINIO 

GREIPEL, IVONE PINHEIRO GREIPEL, ESTEVAM RAFAEL HRUSCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARIA DE NORONHA - 

OAB:OAB/MT 11.371, Rafael Neves de Almeida Prado - OAB:212418, 

ROBERTO ADATI - OAB:OAB/SP 295.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, Marcello de Souza Taques - OAB:32258/PR, Wilson 

Mafra Meiler Filho - OAB:19787/PR

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a exequente 10M Group 

Participações S/A manifestou nos autos, conforme mencionado à fl. 

2.767-verso.

Caso o prazo tenha transcorrido “in albis”, INTIME-SE a parte exequente 

10M Group Participações S/A pessoalmente e pelo seu digno advogado, 

na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

Sem prejuízo da providência anterior, como já assinalado à fl. 2.767-verso, 

INTIME-SE, novamente, o depositário judicial Aroldo Vander Teixeira da 

Silva para que, no prazo de 15 dias, esclareça a situação dos produtos 

arrestados/sequestrados, devendo detalhar quais produtos ainda estão 

sob a sua responsabilidade e quais já foram liberados, precisando em 

quais autos se deu a ordem para a liberação, tal qual esclarecer, ainda, a 

situação dos milhos arrestados e que estariam sendo colhidos à revelia da 

ordem judicial, conforme petição de fl. 2.284, sendo que esse relatório, se 

possível, deverá envolver, também, os produtos que se encontram com 

outro(s) depositário(s), haja vista que, sob a responsabilidade do 

intimando, ficou a esmagadora maioria dos produtos e, por isso, terá a 

oportunidade de apresentar um quadro amplo sobre a questão. No mais, o 

depositário, que também é síndico da Massa Falida, deverá informar se o 

valor ora executado fora habilitado nos autos da falência.

 Por oportuno, o Banco do Brasil S/A deve ser excluído do polo ativo, 

como já determinado à fl. 2.767-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282046 Nr: 10669-37.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS ESTEFANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282340 Nr: 10897-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIJANARA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO AUGUSTO HAMILKA TONETTA, LEO 

RODRIGUES DA SILVA, PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da 

causa: R$ 116.502,94.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261481 Nr: 26012-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SOSSAI VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 55, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual o julgamento antecipado da lide, com a 

declaração de liquidez do título.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 53, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

 Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 53.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264725 Nr: 28225-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 50, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual o julgamento antecipado da lide, com a 

declaração de liquidez do título.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 46, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

 Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 43.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277856 Nr: 7304-72.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 37/65 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

41/2016/CNGC, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados 

ao setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que o advogado 

da parte autora seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275495 Nr: 5370-79.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGGIANE MARIA FLAUSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico e dou fé que, em que pese a petição do autor de fl. 96 mencionar 

que a contestação não encontra-se juntada aos autos, a mesma fora 

devidamente juntada às fls. 73/87. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de reiterar a intimação dos advogados da parte 

autora para impugná-la, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284039 Nr: 12311-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS MARQUES 

CARDOSO - OAB:18625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias,(a) indicar o endereço 

eletrônico da parte executada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, (b) 

promover a juntada do títulos de crédito originais e (c) apresentar 

procuração “ad judicia” outorgada pela parte autora ao digno advogado 

Mauro Paulo Galera Mari, uma vez que é o subscritor da petição inicial, 

porém, a procuração de fl. 07-verso outorga poderes apenas aos dignos 

advogados Keilla Machado e Marcus Vinicius Cardoso, sob pena de 
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extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Sobre a juntada dos títulos de crédito originais, já se decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA 

PROMISSÓRIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. A 

exigência da apresentação do original do título que embasa a execução 

(art. 601, I, do CPC) se justifica quando se tratar de título de crédito, em 

face da sua cartularidade (materialização do crédito no título) e inerente 

circularidade. Ocorre que a extinção da execução, pretendida pelo 

agravante, mostra-se prematura, considerando que o juízo a quo, 

observando a regra do artigo 616 do CPC, concedeu acertadamente o 

prazo para a juntada dos títulos originais. Agravo de instrumento 

desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 70061238978, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, 

Julgado em 02/10/2014) (negrito nosso)

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282218 Nr: 10812-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON WOLENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO à petição inicial.

Pretende a parte autora usucapir o seguinte veículo: “Gm/Vectra cd – 

esp/tipo automóvel – ano fabricação 1999 – ano modelo 2000 – gasolina – 

placas CRM-0630 – RENAVAM N. 00723780161 – CHASSI N. 

9BGJL19Y0YB100112”.

Logo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2018, 

às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, inciso III, do CPC.

Sem prejuízo das determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor a fim de promover a retificação da autuação e 

distribuição para que passe a constar: “com custas”, uma vez que o 

vertente feito não tramita sob o pálio da justiça gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284199 Nr: 12424-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO PRADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover a juntada do 

título de crédito original, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC.

Sobre a juntada dos títulos de crédito originais, já se decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA 

PROMISSÓRIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. A 

exigência da apresentação do original do título que embasa a execução 

(art. 601, I, do CPC) se justifica quando se tratar de título de crédito, em 

face da sua cartularidade (materialização do crédito no título) e inerente 

circularidade. Ocorre que a extinção da execução, pretendida pelo 

agravante, mostra-se prematura, considerando que o juízo a quo, 

observando a regra do artigo 616 do CPC, concedeu acertadamente o 

prazo para a juntada dos títulos originais. Agravo de instrumento 

desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 70061238978, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, 

Julgado em 02/10/2014) (negrito nosso)

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55782 Nr: 5326-80.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETH GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 191, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, no prazo de quinze dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281773 Nr: 10483-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HERALDO RODRIGUES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: felipe bedin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, devidamente emendada, RECEBO a inicial.

RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265587 Nr: 28883-13.2017.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: SILVANA MANNRICH GUEDES, JUCELI MANRICH 

STEIMBACH, VERA LUCIA MANNRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 119/199 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115834 Nr: 5911-30.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4910/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162, DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8353, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11150/MT, 

ROBSON AVILA SCARINCI - OAB:6939, VANESSA KLAUS 

SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.

De início, considerando a anuência expressa das partes, DEFIRO a 

sucessão processual para que passe a constar como parte exequente 

Douglas Crestani, promovendo-se a alteração na distribuição e autuação.

No mais, também considerando a anuência expressa das partes, 

SUSPENDO a hasta pública já designada (2º leilão - fl. 268). 

COMUNIQUE-SE ao leiloeiro judicial.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162708 Nr: 14309-24.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO RUBLESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:OAB/MT 10.257, FABIO RIVELLI - OAB:297608-SP

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265572 Nr: 28863-22.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HYORRANA TAISSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida pela parte autora e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, razão porque 

CONFIRMO a liminar deferida às fls. 40/41.Ainda, CONDENO a parte 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 9.540,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167429 Nr: 7568-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, ROGERIO MAROSTICA, HELIO ADRIANO MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:OAB/MT 18115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276103 Nr: 5763-04.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 35/54 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

41/2016/CNGC, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados 

ao setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que o advogado 

da parte autora seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282218 Nr: 10812-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON WOLENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275123 Nr: 5063-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDO, LDF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laurair de Souza Grossi - 

OAB:OAB/MT 21.319

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 24/25, que designo o dia 

03/09/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195292 Nr: 11070-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS, CCL, AJGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MAIRA MOURA SOARES - OAB:13.934/MT, MURILO 

PIERUCCI DE SOUZA - OAB:8797A, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 162, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185851 Nr: 3441-16.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 160, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256589 Nr: 21930-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACJ, MDQC, GHBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 40, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279729 Nr: 8809-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSDOM, KKSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 43/47, que designo o dia 

10/09/2018 às 13h30, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280289 Nr: 9206-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 21/22, que designo o dia 

10/09/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272666 Nr: 3212-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMB, TMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 25/26, que designo o dia 

14/09/2018 às 13h30, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281769 Nr: 10478-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 33/34, que designo o dia 

10/09/2018 às 14h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191152 Nr: 7624-30.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKNDS, DMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

70/71, pugnando pela homologação do referido acordo, bem como 

suspensão do feito até a quitação integral do débito, e, por consequência, 

a expedição do competente alvará de soltura do executado.

 Quanto ao requerimento de suspensão da execução, entendo que não 

merece prosperar, uma vez que a homologação de acordo constitui título 

executivo, cabendo, assim, à parte, em caso de descumprimento do 

acordo, executar o título em questão, podendo, para tanto, requerer o 

desarquivamento dos autos.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 70/71, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Serve a presente sentença como alvará de soltura do executado SIRINEU 

DOS SANTOS, inscrito no CPF nº. 694.884.011-68, devendo o mesmo ser 

posto em liberdade, desde que não se encontre preso por outro motivo.

Outrossim, em caso de eventual restrição do nome do executado nos 

órgãos de proteção ao crédito, desde já, OFICIE-SE para que procedam 

com a retirada do nome do executado.

 Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228190 Nr: 16878-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMTMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCE JANE DE OLIVEIRA - 

OAB:11610/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 13 e 50, que designo o dia 

14/09/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280343 Nr: 9282-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 11, que designo o dia 

03/09/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277048 Nr: 6620-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, IPNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Amante de Souza - 

OAB:OAB/SC 42.104, Luiz Arthur Olympio de Oliveira - OAB:OAB/SC 

32.427, Maria Fernanda de Oliveira - OAB:OAB/SC 9.906, Natasha 

Neis Philippi Rotta - OAB:OAB/SC 37.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Vistos.

Considerando o que dispõe a Portaria n° 629/2018 – PRES/TJMT, 

redesigno a audiência designada à fl. 36 para o dia 09/08/2018, às 15h00 

min.

Intime-se a testemunha arrolada.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276995 Nr: 6560-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QMMGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 17, que designo o dia 

03/09/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178695 Nr: 20853-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS, NS, LS, IS, JDOS, LGS, JCV, MJS, MSV, MCSV, MR, 
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MCSF, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - 

OAB:209083/SP, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:OAB 7304-A, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, PEDRO MARCELO 

SIMONE - OAB:3937 MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249, RAFAEL 

MORTARI LOTFI - OAB:236623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a manifestação do contador de fls. 654/655, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar o inventariante a se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218261 Nr: 8528-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLAUDINEY DE JESUS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Felipa Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

694,00 (seiscentos e noventa e quatro reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 16/17. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 518,52 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 175,48 (cento e 

setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), para fins da guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122202 Nr: 1262-85.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERINHO PAULO ORTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, MARCOS 

EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,08 (quinhentos e quatro reais e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 380/384, 441/447, 468/470, 528/529, 

556/558 e 559/560. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277947 Nr: 7356-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GHELLER FROEHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 39/76 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184747 Nr: 2491-07.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE QUIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada efetuasse o 

pagamento dos honorários sucumbenciais, apesar de ter sido 

devidamente intimado da certidão de fls.226 pelo DJE, conforme certidão 

de fls.227.

 Certifico ainda que procedo nova intimação para que o executado efetue 

o pagamento do débito acrescido de multa de 10% e honorários de 

sucumbência de 10% e atulização do INPC, totalizando o valor de R$ 

8.165,37 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), 

no prazo de 15 dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229072 Nr: 17738-91.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO UMBRELINO DOS ANJOS, CASSIA 

REGINA SOARES AMORIM, DELMI GOMES FERREIRA, ROBERTO CAMPOS, 

MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, GENESIO DA SILVA, RONALDO 

MARCHIORI, EUZÉBIO JOSÉ DA SILVA, NEDIO PEDRO GIARETTA, ALEX 

DE OLIVEIRA CHALEGRA, FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA, 

ANGELO MARCOS DE APARECIDO, LUIZ ALBERTO GONÇALVES 

GRANCE, APARECIDO CARLOS DA SILVA, DIOGO MENDONÇA BARROS, 

EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA, ELIAS SANTANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, 

ROBERTO CAMPOS, DELMI GOMES FERREIRA, EUZÉBIO JOSÉ DA SILVA, 

Mairdes de Amorim Salgado Campos, GENESIO DA SILVA, RONALDO 

MARCHIORI, NEDIO PEDRO GIARETTA, ALEX DE OLIVEIRA CHALEGRA, 

FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA, ANGELO MARCOS DE 

APARECIDO, LUIZ ALBERTO GONÇALVES GRANCE, DIOGO MENDONÇA 

BARROS, EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA, ESPOLIO DE JOAO 

UMBRELINO DOS ANJOS, CASSIA REGINA SOARES AMORIM, ELIAS 

SANTANA DE MORAES, APARECIDO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, PIETRA PY ALBERS - OAB:14.294/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 718/719 apresentados 

pelo requerido são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo a parte 

autora para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154176 Nr: 2813-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Horizonte, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147939 Nr: 7783-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e intimação, 

intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Cohab 

Tarumã, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256867 Nr: 22137-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERTH JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 85/88, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 23387 Nr: 3202-32.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, VALDIR 

DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, 

Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

e a memória de cálculo de fl. 565, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150704 Nr: 10800-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 551,10 (quinhentos e cinquenta e 

um reais e dez centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 108885 Nr: 7551-05.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALCEU SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a informação 

de fl.302, da qual diz que a guia do oficial de justiça não foi devidamente 

recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193539 Nr: 9729-77.2015.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JUNIOR HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, AGENCIA DE VIAGEM CORTES E PICOLOTTI, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:OAB-SP 117.417

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 206, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163408 Nr: 445-79.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIANGULO S/A, TRICARD SERVIÇOS 

DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNIA FABIANA RODRIGUES 

CHAVES - OAB:11.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BERWANGER - 

OAB:57.070/RS, JERONIMO PINOTTI ROVEDA - OAB:57.06-RS

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.859,64 (três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro 

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

850/852. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.909,15 (mil 

novecentos e nove reais e quinze centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1950,52 (mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284739 Nr: 12887-38.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284739.

 Vistos,

 Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela e indenização por danos morais ajuizada por Josy 

Adriana da Silva em face de Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de 

Trabalho Médico, ambos qualificados nos autos.

 Em síntese, a autora alega que é beneficiária da empresa requerida, sob o 

nº de cartão 0531.140700001300-2 e que necessita com urgência realizar 

um procedimento cirúrgico, visto que sofre com intensas dores na 

articulação temporomandibular, dificuldade para mastigar, deficiência de 

deglutição e fonação, resultando cefaleias continuas.

Narra que no dia 29 de maio de 2018, através de seu cirurgião dentista, 

Dr. José Marcos Squillace, requisitou junto a empresa requerida 

autorização para realização de tratamentos cirúrgicos denominados de: 

osteopatia segmentar de maxila, osteoplastia para prognatismo e 

osteopatia Le Fort I.

Aduz que a requerida autorizou o procedimento cirúrgico, todavia, 

modificou alguns materiais requisitados pelo cirurgião dentista, sendo 

instaurado procedimento de Junta Médica, sendo que esta em 13 de julho 

de 2018 emitiu parecer favorável ao parecer da empresa requerida, o qual 

continha alguns ajustes, visto que o mesmo confirmou o material solicitado 

pelo cirurgião, porém, excluindo os materiais Surgidry e Ponta Colorada 

Reta 3 cm.

 Relata que após tal ocorrido, o cirurgião dentista agendou a cirurgia para 

o dia 16 de julho de 2018, às 07:00 horas, bem como solicitou a empresa 

requerida que a empresa fornecedora dos materiais os apresentasse com 

antecedência.

 Informa que os materiais foram apresentados no dia 15 de julho de 2018, 

contudo foi constatado que os mesmos não tinham as características 

solicitadas quanto à forma, tamanho e dimensões, de modo que tal 

divergência foi informada no mesmo dia à requerida.

 Afirma, ainda, que notificou a requerida informando da divergência do 

material, tendo o cirurgião dentista reagendou a cirurgia para o dia 16 de 

julho de 2018 às 15:00 horas e a requerida apresentado resposta após o 

horário agendado para cirurgia informando que forneceu os materiais 

necessários para a realização do procedimento cirúrgico, os quais estão 

autorizados e disponíveis.

 Por fim, alega que pretende realizar o procedimento cirúrgico com o 

cirurgião dentista que realizou todos os procedimentos pré-operatórios, 

sendo que este possui viagem marcada para o dia 03 de agosto de 2018 e 

que tal procedimento necessita ocorrer o quanto antes visto que agendou 

as férias para este período com o único propósito de realizar a cirurgia.

 Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que 

a requerida forneça os materiais solicitados pelo cirurgião dentista, a fim 

de que seja realizado o procedimento cirúrgico, sob pena de bloqueio de 

valores correspondente ao material na importância de R$ 42.492,00.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 26/110.

 É o necessário à análise e decisão.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 A tutela provisória de urgência, por sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento de forma incidental ou antecedente. Já a tutela de evidência 

será sempre incidental, jamais antecedente.

In casu, embora a parte autora tenha requerido a tutela de urgência em 

caráter antecedente, verifico que esta foi apresentada de forma incidental, 

visto que apresentou a petição inicial de forma completa com a indicação 

do pedido da tutela final.

 O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para 

a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 No caso dos autos, a parte autora requerer a concessão da tutela de 

urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada 

para que a requerida forneça os materiais solicitados pelo cirurgião 

dentista, a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico, sob pena de 
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bloqueio de valores correspondente ao material na importância de R$ 

42.492,00.

 Analisando os autos, verifico que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória não merece acolhimento

Isso porque, em que pese a necessidade da realização do procedimento 

cirúrgico alegado na inicial, não vislumbro o preenchimento de um dos 

requisitos para o acolhimento do pedido antecipatório, qual seja, o perigo 

da demora, tendo em vista que não há notícia de que se trate de 

procedimento cirúrgico de urgência e emergência.

Registro, ainda, que a medida adotada não se está impedindo direito à 

tutela da saúde, mas apenas cautela e razoabilidade, uma vez que não há 

informação precisa quanto à impossibilidade de realização do 

procedimento cirúrgico com material de marca diversa do que a solicitada 

pelo cirurgião, ressalvando que a tutela provisória é passível de 

modificação a qualquer tempo, segundo a regra do art. 296 do Código de 

Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo no julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Concessão 

da liminar determinando a autorização para realização da cirurgia com os 

materiais indicados – Ausência de provas que demonstrem urgência da 

cirurgia, em especial, pelo fato da agravada ser portadora da disfunção há 

muitos anos – Cirurgião não credenciado – Necessária discussão acerca 

do pagamento dos honorários – Lista de materiais com referência à marca 

– Necessário fornecimento de lista com ao menos 03 marcas ou 

comprovação da impossibilidade de fazê-lo – Ausência dos requisitos – 

Necessária análise do mérito sob o crivo do contraditório e ampla defesa – 

R e c u r s o  P r o v i d o . ”  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2156486-23.2016.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 

3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 10/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016)

Dessa forma, como a parte autora, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente o perigo na demora, entendo que deve ser indeferida a tutela 

de urgência pleiteada.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 28 de agosto de 2018, às 14h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de julho de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283871 Nr: 12188-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DINARTE KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283871.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da requerida, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 58-Vº/59).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá a devedora fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, servindo-se a cópia deste como mandado.

Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163208 Nr: 52-57.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALÉRIO CIAMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 52-57.2014.811.0055 cód. 163208

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALÉRIO CIAMPE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Anderson Valério Ciampe, Cpf: 

01605105899, Rg: 8.245.019 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Manoel Dionisio Sobrinho 307-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165174 Nr: 3651-04.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VASCO CHAVIER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3651-04.2014.811.0055 cód. 165174

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSE VASCO CHAVIER MARTINS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Vasco Chavier Martins, Cpf: 

20621736104, Rg: 264724 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua Sebastião Barreto, 864-S, Bairro: Jardim Shangri-la, 

Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234730 Nr: 684-78.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMNTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 684-78.2017.811.0055 cód. 234730

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SILAS ALVES DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Silas Alves de Souza Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 
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taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239348 Nr: 6878-94.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6878-94.2017.811.0055 cód. 239348

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIO CONRADO

INTIMANDO(A, S): MARIO CONRADO, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 23058-93.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FREDERICO CAPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 23058-93.2014.811.0055 cód. 181060

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO CAPELLARI

INTIMANDO(A, S): CARLOS FREDERICO CAPELLARI, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165513 Nr: 4211-43.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4211-43.2014.811.0055 cód. 165513

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE SOUZA BARROS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Leandro de Souza Barros, Cpf: 

02429615509, Rg: 13958805-14 SSP BA Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua 60 Nr 949-N, Bairro: Novo Taruma, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49740 Nr: 82-73.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DA SILVA SOARES, 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS HABITABEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 82-73.2006.811.0055 cód. 49740

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: Executados(as): Claudionor da Silva Soares Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Cinco, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Claudionor da Silva Soares Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Cinco, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 1908-95.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA CUNHA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

108-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137747 Nr: 8105-32.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

150-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 3406-61.2012.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LAURINDA PEREIRA SOBRINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8380 Nr: 922-30.1999.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABER CRESCER EDUCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144130 Nr: 3725-29.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DAVANSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3725-29.2012.811.0055 cód. 144130

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: R. DAVANSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): R. Davanso Representações 

Comerciais Ltda, CNPJ: 02246109000139, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Antonio Hortolani, Nº 673 W, Sala 03, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 794,37 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 346,96 (trezentos e quarenta 

e seis reais e noventa e seis centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 

447,41 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos). 

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

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

Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita 

(custas), preencher o valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso 

houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de 

Tangará da Serra, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. A parte deverá providenciar também o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez 

reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica 

judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130755 Nr: 435-40.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO FURTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 435-40.2011.811.0055 cód 130755

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE SEBASTIÃO FURTUNATO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Espolio de Sebastião Furtunato, Cpf: 

75980584153, Rg: 038.7125-58 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua Antonio Barbero Herrero (13-A) N°893-n, Bairro: Vila 

Horizonte, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130971 Nr: 657-08.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO BOLONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 
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12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 657-08.2011.811.0055 cód. 130971

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOLONINI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcos Adriano Bolonini, Cpf: 

81004028920, Rg: 5754102-4 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Jose Oliveira, 788-N, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154267 Nr: 2899-66.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA GONÇALVES-ME, SANDRA 

MARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2899-66.2013.811.0055 cód. 154267

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: SANDRA MARIA GONÇALVES-ME e SANDRA MARIA 

GONÇALVES

INTIMANDO(A, S): SANDRA MARIA GONÇALVES-ME e SANDRA MARIA 

GONÇALVES, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163758 Nr: 1100-51.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CELESTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1100-51.2014.811.0055 cód.163758

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ELIAS CELESTINO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Elias Celestino de Oliveira, Cpf: 

13762273120, Rg: 081 038 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Juracina Tores de Oliveira (24-A) N°547-s, Bairro: Vila Alta ii, Cidade: 

Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 
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ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163860 Nr: 1285-89.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BEZERRA LANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1285-89.2014.811.0055 cód. 163860

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO BEZERRA LANDIM

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Bezerra Landim, Cpf: 

07436238949, Rg: 1603166 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 33 N 1597-S, Bairro: Itapirapuã, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164662 Nr: 2735-67.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2735-67.2014.811.0055 cód. 164662

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165735 Nr: 4604-65.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA SEVERINO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4604-65.2014.811.0055 cód. 165735
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ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUIZA SEVERINO BARBOSA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luiza Severino Barbosa, Cpf: 

57071225168, Rg: 0911215-4 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente, empregada, Endereço: Estrada Avaldir Monticelli Lt.14,qd. 

03, Bairro: Jardim Uirapuru, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 

2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189332 Nr: 6107-87.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6107-87.2015.811.0055 cód. 189332

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: TROPICAL PNEUS LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Tropical Pneus Ltda, CNPJ: 

02902195001243, brasileiro(a), Endereço: Av. Brasil Nº 1612 (Quadra 01, 

Lote A-01), Bairro: Jdm Dias, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 563,68 (quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e 

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

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 250,73 

(duzentos e cinquenta reais e setenta e três centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239607 Nr: 7249-58.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7249-58.2017.811.0055 cód. 239607

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 
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anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239607 Nr: 7249-58.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7249-58.2017.811.0055 cód. 239607

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239727 Nr: 7371-71.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7371-71.2017.811.0055 cód.239727

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WALMER DE CARVALHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Walmer de Carvalho, Cpf: 

30357543149, Rg: 271928 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), 

empresário, Endereço: Rua Maria Gorettidhemer Wrobel, Nº 603, Bairro: 

Jardim Tangará, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241626 Nr: 9814-92.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ OLIVEIRA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9814-92.2017.811.0055 cód. 241626

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ OLIVEIRA PAZ

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria José Oliveira Paz, Cpf: 

40910717168 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua D, Quadra 01, Lote 

02, Bairro: Altos do Tarumã, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 
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31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, _____Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE COMUNIQUEM 

SEUS ASSISTENTES TECNICOS E AS REFERIDAS PARTES, PARA QUE 

COMPAREÇAM PERANTE ESTE JUIZO NO DIA 31/07/2018,ÁS 07:00 

HORAS EM FRENTE A SEDE DO FORUM DA COMARCA DE TANGARA DA 

SERRA PARA A INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, SENDO O CONTATO 

DO PERITO 66-9 9976-2325.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 16675 Nr: 3070-43.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO HIROMORI GOMES - 

OAB:31.309/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.642.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249468 Nr: 16226-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL LEANDRO DOS 

SANTOS, DELMIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138295 Nr: 8698-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MASSUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação, 

endereço Rua dos Pequis, Jardim dos Ipês, cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia de diligencia emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241196 Nr: 9250-16.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL INDUSTRIA METALURGICA E DE PRE 

MOLDADOS LTDA EPP, SERGIO HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO 

RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21596-A/GO, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação, 

endereço Rua 52, Jardim Europa, cujo depósito será efetuado por meio de 

Guia de diligencia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 14808 Nr: 618-60.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SÉRGIO LUIZ MINOZZO, MARTA 

INEZ MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 
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QUANTO AOS DOCUMENTOS TRANSLANDADOS PARA ESTES AUTOS, 

BEM COMO ACERCA DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO 

PRESENTE JULGADO NO PRAZO DE 30 DIAS,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273953 Nr: 4253-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Serrate Rosella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligência 

do oficial de justiça. Certifico que em este meirinho em cumprimento ao 

mandado de busca e apreensão em diligencias realizadas nesta cidade e 

município no endereço da devedora e nas revendas de motos e na data de 

11-06-2018 quando deparei com a moto trafegando nas ruas desta 

cidade, precisamente na av Brasil e quando o condutor declarou que havia 

quitado os débitos junto ao autor, em consulta com o senhor Rogério _e o 

mesmo confirmou o pagamento, diante ao exposto solicito junto ao credor 

a complementação das diligências realizadas nesta cidade no valor de 

236,00 duzentos e trinta e seis reais - devolvo o presente em cartório para 

os devidos fins o referido e verdade e dou fé

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 187277 Nr: 4465-79.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO ALVES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 258/263, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1535-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 529/530.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

3479-96.2013.811.0055 - 154867 ESPÉCIE: EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A PARTE RÉ: 

RSP AGROPECUÁRIA LTDA e CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR e 

CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A e FERNANDA COSTA MARQUES 

SALDANHA ELIAS CITANDO(A, S): Carlos Elias Participações s.a, pessoa 

jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 11.230.614/0001-86. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/04/2013 VALOR DA CAUSA: R$ 879.232,69 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Executada CARLOS ELIAS 

PARTICIPAÇÕES S.A. acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para PAGAR A DÍVIDA NO 

PRAZO de 3 (TRÊS) DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO em bens da parte devedora, 

suficientes para a garantia da dívida. Poderá o Executado apresentar 

EMBARGOS no prazo de 15 dias, observando-se os Artigos 914 e 915 do 

CPC. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO VOTORANTIM S/A, instituição 

financeira, CNPJ n. 59.588.111/0001-03 em desfavor de RSP 

AGROPECUÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 

05.051.838/0001-28; CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, brasileiro, CPF n. 

483.551.191-34; CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, CNPJ nº 11.230.614/0001-86 e FERNANDA COSTA 

MARQUES SALDANHA ELIAS, brasileira, CPF n. 531.198.351-53, por força 

da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 10150303, firmada em 30.11.2012 

em que o Exequente creditou em favor dos Executados a importância de 

R$843.747,38 para pagamento atraés de duas parcelas mensais , a 

primeira no valor de R$35.000,04 e a segunda no valor de R$831.001,08. 

Em garantia ao cumprimento foram dados pelos Execuatdos, em PENHOR 

MERCANTIL, os bens relacioandos no Instrumento particular de 

Constituição de Penhor Mercantil sobre bens Fungíveis nº 108266-6. Os 

execuatdos descumpriram o pactuado desde a parcela nº 01 vencida em 

17/12/2012, ocasionando um saldo devedor de R$879.232,69. O 

Exequente não logrou êxito no recebimento do crédito. Requer a citação 

da parte devedora para pagar o valor de R$879.232,69 acrescido de 

correção monetária, juros d emora, demais cominações estabelecidas pelo 

título, honorários advocatícios e custas judiciais ou apresentar embargos, 

sob pena de penhora e avaliação dos bens que foram dados em garantia. 

Protesta pela produção de provas por todos os meios em direito pemitidos. 

VALOR DA CAUSA R$879.232,69. DESPACHO: Vistos, Inicialmente, defiro 

a citação por edital da empresa executada Carlos Elias Participações S/A, 

pelo prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II, do Código de 

Processo Civil, autorizo a publicação do edital de citação, por intermédio 

do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de presunção 

de conhecimento da citação, fica desde logo nomeado curador daquela a 

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, para apresentação das 

defesas. Contudo, inviável o acolhimento do pedido de citação por edital 

dos executados Carlos Alberto Elias Junior e Fernanda Costa Marques 

Saldanha Elias, visto que não se esgotaram as tentativas de citação dos 

mesmos. Isso porque, verifica-se que a Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Cuiabá/MT para tentativa de citação dos executados retornou 

sem cumprimento, razão pela qual determino a renovação da expedição da 

missiva para promover a citação dos executados. Além disso, determino a 

expedição de Carta Precatória para tentativa de citação dos executados 

junto aos endereços obtidos através da empresa Vivo (fls. 159/165) e 

sistema Bacenjud (fls. 174/177), sendo eles: Carlos Alberto Elias Junior: • 

Rua Bela Cintra, 262, Apartamento 52B, Bairro Consolidação, São Paulo, 

CEP 01.415-001 (fls. 159/165). • Rua Bela Cintra, 262, Apartamento 54B, 

Bairro Consolidação, São Paulo, CEP 01.415-001. (fls. 159/165). • TV Dr 

Ronoel Carneiro, 39, Casa 39, Bairro Ipiranga, São Paulo, CEP 

04.266.020(fls. 159/165). • Avenida Pre Osmar Cunha, 278, Centro, CEP 

88.015-100, Florianópolis-SC. (fls. 159/165). Fernanda Costa Marques 

Saldanha Elias • Rua Amador Bueno, s/n, Santo Amaro, São Paulo 

(174/177). •AvenidaTranscontinental, s/n, Ji Paraná, CEP 78960-000 

(174/177). • Rua 13 de setembro, 115, Bairro Urupa, Ji-Paraná-RO, CEP 

78960-000 (174/177). • Rua Vilagran Cabrita, 188, Centro, Ji-Paraná-RO, 

CEP 78960-000 (174/177). Além disso, com fulcro no princípio da 

cooperação, promovo diligência junto aos demais sistemas conveniados 

ao Tribunal de Justiça, as quais restaram infrutíferas, conforme extratos 

anexos, com a obtenção dos mesmos endereços dos autos. Por fim, 
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considerando-se a cessão de crédito de fls. 229/231 e 236/350, 

proceda-se a substituição do polo ativo da ação, com as devidas 

alterações dos patronos na capa dos autos e no sistema informatizado 

Apolo. Às providências. Tangará da Serra - MT, 19 de julho de 2018. 

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento 

n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104791 Nr: 3521-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE JARA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Intimação das partes para apresentarem nos autos os documentos dos 

contratos firmados entre as partes contrato de abertura de conta corrente 

fls. 419/420, contrato de empréstimo n. 26.246456-3, fls. 341/345 e os 

contratos 0085 15966405.8; 0085 16 311457.7; 0085 16 735881.1; 0085 

17 195457.6; 0085 17 692015.7; 0085 18 264428.5; 0085 19 175983.4; 

0085 20161253.5; 0085 21 181898.1; 0085 22 287856.0; 085 22 891597.1; 

0085 23 636904.8; 1319 24 318859.8; 1319 25 125889.9; 1319 25 

8224024.3; 1319 26 571153.7; 1319 27 234228.8, 1319 28 3368.1; 1319 

28 774749.7; 1319 29 783707.9; 1319 30 912538.0; 1319 31 560715.9; 

1319 31970041.2; 1319 32 515181.8; 1319 32 890786.1; 1319 33 

172393.2; 1319 33 461831.5; 1319 34 671575.8; 1319 35 001570.1; 1319 

35 001570.1; 1319 35 559604.4; 1319 30 295829.7 e 1319 26246456.3, 

fls. 352/416, planilhas atualizadas de evolução de saldo, comprovantes de 

pagamento das prestações contratuais, decisões judiciais que fixaram os 

parâmetros a serem aplicados, bem como manifestar quanto ao pedido de 

que sejam majorados para a importância de R$ 16.200,00(dezesseis mil e 

duzentos reais0, os honorários periciais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 199627 Nr: 14500-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistência dos Funcionários do 

Banco do Brasil - CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18.295, DANIELLI REDIVO - OAB:17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Lopes Vieira 

Vidaurre - OAB:12750/MT

 intimação do advogado da parte autora para requerer o que de direito no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA para manifestar-se, 

no prazo legal, sobre a devolução da correspondência (intimação) enviada 

ao requerido JOAQUIM MARQUES FERREIRA, cujo motivo assinalado é o 

seguinte: "FALECIDO".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204427 Nr: 18283-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrei ricardo Stefanello, Gabriela Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR NOS 

AUTOS DE CARTA PRECATORIA DISTRIBUIDA NA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, SOB O NUMERO 

0001075-08.2018.8.12.0043, AS COPIAS DA PENHORA EFETUADA VIA 

BACEN JUD FLS. 76/82 E 110/115, AS QUAIS NÃO ACOMPANHARM A 

REFERIDA CARTA PRECATORIA , PARA O SEU DEVIDO CUMPRIMENTO , 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228137 Nr: 16836-41.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DIAS DE BRITO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA MARQUES VIEIRA GUIMARAES, 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, SUELI BARBOSA GONCALVES - OAB:41210

 Intimação da parte requerida, para fornecer nos autos os dados 

necessários para expedição de alvará, nome do titular, CPF ( pessoa 

física), CNPJ ( pessoa jurídica),banco, numero do banco, conta corrente e 

agencia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228137 Nr: 16836-41.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DIAS DE BRITO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA MARQUES VIEIRA GUIMARAES, 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, SUELI BARBOSA GONCALVES - OAB:41210

 Intimação do autor para efetuar o pagamento do saldo remanescente da 

dívida, conforme débito atualizadas as fls. 150. V. no prazo de 05 (cinco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252455 Nr: 18803-87.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO GARCIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13.451

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA AS FLS. 446-450, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264082 Nr: 27721-80.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA, CARMEN BENTO BATISTA, 

EDINES BATISTA AMARAL SANTANA, CONCEIÇÃO APARECIDA 

BATISTA, ELIAS BENTO BATISTA, EDNA BENTO BATISTA, LUZIA BENTO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Intimação do autor para especificar as provas que desejam produzir ou o 

julgamento antecipado do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139956 Nr: 10485-28.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BATISTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122-A, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

151,22 (cento e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 175/181 e 223/228. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 111,60 (cento e onze reais 

e sessenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 39,62 

(trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 33,05 (trinta e três reais e cinco centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281839 Nr: 10535-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:PR/44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico que em cumprimento ao mandado do MMº., Juiz 

de Direito da 5ª Secretaria Cível, e extraído dos autos do processo de 

Busca e Apreensão promovido por Conseg Administradora de Consórcios 

Ltda., contra Rodrigo Calleti Deon, após, após as diligências realizadas ao 

logradouro indicado, em 28.6.18, coadjuvado pelo colega José da Cruz 

Costa, onde nele não encontrei os objetos tutelados. Seguindo com as 

diligências, estabeleci contato com o Dr., João Augusto Freitas, colocando 

a par dos fatos, oportunidade que foi solicitado autorização para seguir 

com as buscas, nesta cidade e região, e ao final margear as despesas 

para o devido ressarcimento, o qual autorizou a prosseguir com as 

buscas e acompanhou as diligências. Continuando com as buscas, 

empreendi diligências, em 27.6.18, a Fazenda San Diego, antiga Fazenda 

Itaipu, localizada às margens da MT 358, na altura do quilometro 785, 

Chapadão do Rio Verde, onde ali encontrei somente o implemente agrícola 

descrito e pormenorizado no auto de busca e apreensão e depósito 

lavrado em separado, que fica parte desta certidão. Assim, solicito da 

parte Autora que providencie o complemento das conduções no valor de 

R$ 2.001,52 (dlois mil, um real e cinquenta e dois centavos) 

correspondente às diligências realizadas na data e local acima 

mencionado, a qual deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada 

no Link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito indicando o 

Oficial de Justiça e Avaliador Marcos Antonio Detoffol, para recebimento 

dos valores, tudo em conformidade com o provimento 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279539 Nr: 8667-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA AS FLS. 163-164,, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 101330 Nr: 250-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JOÃO PEDRO 

DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506, PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 17.772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 459/460.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACOSTADA AS FLS, 

1052-1055, NO PRAZO LEGAL
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146407 Nr: 6141-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DOMINGOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte REQUERIDA para requerer o que de direito, 

em face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13655 Nr: 2586-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OLIDETE ROTAVA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL CASA AGRÍCOLA DOM MANOEL LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NATÉRCIA DA SILVA 

- OAB:OAB/MG 67.847, GERALDO MAGELA LEITE - OAB:65842/MG, 

JOSE DE ARIMATÉIA SALES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG-24267

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

284,27 (duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 376. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará 

da Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A 

parte deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador 

não oficializado no valor de R$ 29,62 (vinte e nove reais e sessenta e dois 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 3583-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: bruno ricci garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Diante do exposto, declaro remidos 68 (sessenta e oito) dias, num total de 

204 dias trabalhados, descontados da pena de reclusão a que foi 

condenado, para os efeitos legais, na forma do parágrafo 8° do artigo 126 

da LEP, ressaltando que restam 2 (dois) dias a serem remidos 

oportunamente.A secretaria deverá providenciar o cálculo da pena com 

base na reforma da sentença, incluindo a remição acima. Na sequuência, 

cumpra o disposto na ordem de servilo 001/2018.DA PROGRESSÃO.Com 

relação à progressão, conforme preceito do art. 112 da Lei de Execuções 

Penais, a pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 

determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um 

sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.No 

caso em apreço verifico por meio do cálculo de fl. 380 e da remição ora 

homologada, bem como do atestado de conduta acostado à fl. 468 que se 

encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a 

concessão da progressão de regime ao segregado.Diante disso, com 

fulcro nos arts. 66, inc. III, letra "b", e 112 da Lei de Execução Penal, 

determino que, em progressão, passe o apenado Francisco de Assis 

Pereira de Oliveira a cumprir a pena em regime semiaberto após a 

audiência admonitória, que designo para o dia 20 de julho de 2018, às 15h 

(amanhã).Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280034 Nr: 9009-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 15/08/2018, às 16h 15mim.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e requisição 

do acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266866 Nr: 29752-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA, JOSÉ 

ADRIANO CRUZ DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA, 

NICOLAS SCOTINI, ELIZEU DOS SANTOS SOUZA, WEBERTTON ALMEIDA 

DA SILVA, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, EVERTON LACERDA 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Certifico que desentranhei dos autos cópia referente ao Inquérito Policial 

juntado nas fls. 155/270, renumerando as páginas seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 182744 Nr: 628-16.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:20.491/MT

 Vistos,Trata-se de processo executivo em que Everton Barbosa de 

Oliveira estava cumprindo pena no regime semiaberto.DECIDO: 1 - 

DECRETO, cautelarmente, a sustação provisória do regime semiaberto e 

DETERMINO a expedição do competente mandado prisional em desfavor 

de Everton Barbosa de Oliveira, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe.2 – Como consequência, suspendo o presente executivo de pena 

até ulterior deliberação, tendo em vista que o reeducando encontra-se 

preso pelos autos de cód. 281811.3 – Designo audiência de justificação 

para o dia 23/07/2018, às 16h 30min.Às providências.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 222272 Nr: 11926-68.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONE QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rone Queiroz dos Santos Filiação: Rivadavia Fernadnes 

dos Santos e Zilda Queiroz, brasileiro(a), natural de Alta floresta do 

oeste-RO, , Endereço: Rua 68 A, 269, Bairro: San Diego, Cidade: Tangará 

da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 08.07.2016, no bar do Daniel, o denunciado, logo 

depois de subtrair um cartão de memoria 8GB, empregou grave ameaça 

contra a vítima MoysesBorges da Silva, com emprego de arma consistente 

em um canivete, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção 

da coisa para si ou terceiro.

Decisão/Despacho:Vistos em Correição. 1. Certifique-se quanto ao retorno 

da Carta Precatória expedida para citação do réu. 2. Havendo resposta, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência. 3. Em caso 

negativo, vistas dos autos ao Ministério Público. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 143340 Nr: 2856-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DUARTE DOS SANTOS, WELTON 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18.295, Denielli Redivo - OAB:17898, LUCILO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS, PARA QUE, NO 

PRAZO COMUM, APRESENTE SEUS MEMORIAIS ESCRITOS.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EMILIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/09/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EMILIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/09/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001771-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (REQUERENTE)

RULLYAN PETERSON SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/09/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/09/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001559-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

ALEXANDER ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

paulo cesar de barros (REQUERIDO)

DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA MOURA SOARES OAB - MT0013934A (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO e 

ALEXANDRE ALBERTI em desfavor de DIVINO HENRIQUE DOS SANTOS e 

PAULO CESAR DE BARROS. Após a juntada da petição do ID 14181541, 

verifico que o processo desafia a extinção sem resolução do mérito em 

relação ao reclamante ALEXANDRE ALBERTI, diante da flagrante 

ilegitimidade ativa do referido reclamante. De acordo com a petição do ID 

14181541, o próprio reclamante afirma que adquiriu veículo – envolvido no 

acidente objeto do conflito – do Sr. Alexandre Alberti. Assim, está 

absolutamente claro que, ao tempo do sinistro, seu proprietário era o Sr. 

EVANDRO e não mais o sr. ALEXANDRE. Assim sendo, é flagrante a 
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ilegitimidade do Sr. ALEXANDRE para figurar no polo ativo da demanda, já 

que, não sendo mais o proprietário do veículo, não poderá mais ter 

constituído em seu favor qualquer obrigação decorrente de perdas e 

danos decorrente de eventual sentença proferida neste feito. Ressalte-se 

que o simples fato de que não foi procedida a transferência do veículo 

junto ao DETRAN, trata-se de irregularidade meramente administrativa que 

não desvirtua a conclusão de que o seu proprietário é exclusivamente o 

Sr. EVANDRO, já que a propriedade do bem em questão, por sua 

natureza, transmite-se pela simples tradição. Assim, por mais que o 

veículo se encontre em nome do Sr. Alexandre no órgão de trânsito, o 

alegado dano sofrido refere-se exclusivamente ao coautor Evandro e 

somente em favor deste poderá ser constituído eventual título executivo. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VI, e artigo 51, § 1º, 

da Lei n. 9.099/95, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO em relação ao reclamante ALEXANDRE ALBERTI. 

Promovam-se as alterações necessárias no registro do feito, para que 

permaneça no polo ativo da demanda apenas o reclamante EVANDRO 

HENRIQUE FERREIRA PINTO. Designo o dia 23 de agosto de 2018, às 

16h30 para realização de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se 

as partes, cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de 

advogado, podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a 

prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas 

intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo 

de 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 

9.099/95. Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao 

ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso 

as partes possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo 

assistidas pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio 

do patrono. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 18 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSI GOMES & RIBEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimo para manifestar nos autos, requerendo o que entender por direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE SIBELE SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo para manifestar nos autos, requerendo o que entender por direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo para manifestar nos autos, requerendo o que entender por direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001532-14.2018.8.11.0055 Autor: Genilton Pedro dos Santos 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a 

emenda da petição inicial para que a parte autora juntasse comprovante 

de endereço idôneo (cf. ID n. 13635115). Entretanto, até o momento esta 

não cumpriu o decisum supramencionado, embora tenha sido devidamente 

intimada para tanto (cf. certidão em ID n. 14185601). 3. Sendo assim, com 

fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001527-89.2018.8.11.0055 Autor: Edmilson Aparecido da Silva 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a 

emenda da petição inicial para que a parte autora juntasse comprovante 

de endereço idôneo (cf. ID n. 13634993). Entretanto, até o momento esta 

não cumpriu o decisum supramencionado, embora tenha sido devidamente 

intimada para tanto (cf. certidão em ID n. 14185531). 3. Sendo assim, com 

fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Autos n. 1001528-74.2018.8.11.0055 Autor: Edmilson Aparecido da Silva 

Ré: Embratel Participações S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a 

emenda da petição inicial para que a parte autora juntasse comprovante 

de endereço idôneo (cf. ID n. 13635076). Entretanto, até o momento esta 

não cumpriu o decisum supramencionado, embora tenha sido devidamente 

intimada para tanto (cf. certidão em ID n. 14185480). 3. Sendo assim, com 

fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANUBIA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000626-24.2018.8.11.0055 Autora: Wanubia da Silva Macedo 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 202,26 (duzentos e 

dois reais e vinte e seis centavos), em 10 de setembro de 2017, conforme 

prova certidão anexa à inicial (ID n. 12126391). Contudo, afirma que não 

possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a 

dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em 

dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. Por 

fim, afirma que existe inscrição preexistente, fato que atrairia a incidência 

da Súmula 385 do STJ. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a contratação pela autora dos serviços citados, a 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, a negativação 

decorrente da cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo assistir não assistir razão à autora. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando telas 

sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados pela ré. 

Daí dizer, sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela autora 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é certo que inexiste dever de indenizar no presente caso, uma vez 

que existe inscrição preexistente por inadimplemento, neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que a inscrição preexistente já foi 

alvo de tutela judicial (cf. Autos n. 1001623-41.2017.8.11.0055), tendo 

sido reputada legítima. Portanto, inexiste distinguishing – enquanto 

distinção do caso concreto e o paradigma adotado nesta decisão (Súmula 

385 do STJ) –, isto porque os fundamentos do enunciado citado se 
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adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo inscrição anterior 

devida inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, embora seja possível 

cancelamento da inscrição posterior no caso desta ser indevida. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000541-38.2018.8.11.0055 Autora: EDUARDO GONCALVES 

AZEVEDO Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que 

todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR proposta por 

ADAO EDUARDO GONCALVES AZEVEDO em face de VIVO S.A. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superada a preliminar suscitada, não 

havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por uma 

dívida no valor de R$ 170,69, como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a 

dívida em questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida e decorre de 

inadimplência em relação a prestação de serviços contratados. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. É cediço que atualmente as contratações de serviços prestados 

a distância, como telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria 

se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método 

rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Nesse sistema 

moderno de relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, 

papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao 

serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema no qual resta comprovado 

o pacto entre autora e ré, inclusive com endereço para envio de faturas e 

correspondências como sendo o mesmo indicado na inicial. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Por tal razão, reputo ser incontroverso e existente 

o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto 

prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, entendo que no presente 

caso não assiste razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 
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julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARTA DA SILVA SANTOS FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000075-44.2018.8.11.0055 Autora: Bruna Marta da Silva Santos 

Faustino Réu: Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de complexidade 

da matéria suscitada, considerando ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Ademais, afasto a preliminar de ausência de interesse de 

agir suscitada pela ré por entender legítimo o direito de ação da autora no 

presente caso. Não há falar em necessidade de requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, afirmar o 

contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que 

violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que 

a autora foi negativada por ordem da ré, por uma dívida no valor total de 

R$ 306, 61 (trezentos e seis reais e sessenta e um centavos), como 

prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu 

danos de ordem moral. Assim, havendo negativa de contratação após o 

cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do negócio 

jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes 

devidamente assinado pela autora (assinatura idêntica a juntada ao 

petitório inicial, sublinhe-se), bem como há juntada de cópia de 

documentos pessoais idênticos aos juntados com a petição inicial. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 
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cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000312-78.2018.8.11.0055 Autor: Edmilson dos Santos Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em miúdos, as partes 

realizaram acordo em audiência de conciliação (cf. Id. 14113292). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. No tocante ao pedido do ID 14180893, tratando-se de 

execução de título judicial, os pedidos deverão ser adequados ao que 

preconiza o art. 523, do CPC. Assim, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 10 dias, adequar os pedidos do ID 14180893, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de julho 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001367-64.2018.8.11.0055 Autor: PAULO FERREIRA BATISTA 

Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que 

todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO FERREIRA 

BATISTA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, não havendo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 

910,96, na data de 17/08/2017., como prova certidão de restrição anexa 

aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida e 

decorre de inadimplência em relação a prestação de serviços contratados. 

Assim, havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré em sua defesa Reclamante demonstra que o 

reclamante é titular do cartão de crédito ELO NACIONAL MULTIPLO sob o 

nº 5067 XXXX XXXX 2104, por meio do qual foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Demonstra de forma efetiva 

nos autos a realização do negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema 

e faturas no qual resta comprovado o pacto entre autor e ré, inclusive com 

endereço para envio de faturas e correspondências como sendo o mesmo 

indicado na inicial, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. Por tal razão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 
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autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento em relação a diferença apontada, legitima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, entendo que no presente 

caso não assiste razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000048-61.2018.8.11.0055 Autora: Karla Gonçalves Ré: 

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 314,38 (trezentos e 

quatorze reais e trinta e oito centavos), conforme prova certidão anexa à 

inicial (ID n. 11337498). Contudo, afirma que não possui esse débito, pois 

não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, devendo ser reparada em dano moral. Bem como 

pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de 

restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos termos do art. 

373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. E esta, em 

sua contestação, afirma que a autora contratou seus serviços, porém 

quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a inscrição é devida e 

inexiste dever de compensar no presente caso. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Após análise da prova juntada aos autos, reputo assistir não 

assistir razão à autora. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização 

do negócio jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a 

contratação dos serviços prestados pela ré (a saber: plano CLARO TV 

021/08567050-3). Ademais, traz prova indicativa de pagamentos 

realizados pela autora. Portanto, sem maiores digressões, é possível aferir 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pela autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. De mais a mais, é oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000654-89.2018.8.11.0055 Autora: Rosineide de Souza Réu: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré, por 

uma dívida no valor total de R$ 115,17 (cento e quinze reais e dezessete 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação – ID n. 14121551) a 

realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato de renegociação 

de débito entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora 

(assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Consigno que é despicienda a produção de prova 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Neste diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas 

pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do 

artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 
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procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001374-56.2018.8.11.0055 Autora: ADAO PEREIRA SANTOS 

Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR proposta por ADAO PEREIRA SANTOS 

em face de VIVO S.A. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 236,69 (duzentos e trinta e 

seis reais e sessenta e nove centavos), como prova certidão de restrição 

anexa aos autos (cf. ID 10914608). Todavia, afirma peremptoriamente a 

parte autora que desconhece a dívida em questão, por não ter contratado 

o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida e decorre de inadimplência em relação a prestação de serviços 

contratados. Assim, havendo negativa de contratação após o 

cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Nesse sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

(cf. ID 14101212 e ss.) a realização do negócio jurídico, juntando “telas” 

de seu sistema no qual resta comprovado o pacto entre autora e ré, 

inclusive com endereço para envio de faturas e correspondências como 

sendo o mesmo indicado na inicial. Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Por tal 

razão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, entendo que no presente 

caso não assiste razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000539-68.2018.8.11.0055 Autor: Valdemir da Silva Santos Réu: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré, por uma dívida no valor total de R$ 162,42 (cento e sessenta e dois 

reais e quarenta e dois centavos), como prova certidão de restrição 

anexa à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora 

que desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. 

Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) 

a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes devidamente assinado pelo autor (assinatura idêntica a 

juntada ao petitório inicial, sublinhe-se), bem como há juntada de cópia de 

documentos pessoais idênticos aos juntados com a petição inicial. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. É despicienda a produção de prova pericial para 

analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora[5], na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte 

autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a 

ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento 

do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000537-98.2018.8.11.0055 Autor: Tiago de Souza Lopes Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 139,96 (cento e 

trinta e nove reais e noventa e seis centavos), em 01 de novembro de 

2015, conforme prova certidão anexa à inicial (ID. n. 12028166). Contudo, 

afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. Por fim, ilustra 

que não foi notificado previamente à inscrição no cadastro de 

inadimplentes, motivo pelo qual haveria ofensa art. 43 §2º do CDC. Neste 

contexto, afirma que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, 

devendo ser reparado em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de 

inexistência do débito apontado no cadastro de restrição. Diante da 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida 

constituída em nome do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma 

que o autor contratou seus serviços, porém quedou-se inerte. Desse 

modo, ilustra que a inscrição é devida e inexiste dever de compensar in 

casu. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pelo autor dos serviços citados, a responsabilidade por 

fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança 

dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo 

assistir parcial razão ao autor. A ré, em sua defesa, nenhum contrato ou 

documento apresenta justificando os débitos cobrados e os serviços que 

afirma ter fornecido – sequer telas sistêmicas foram juntadas nos 

presentes autos. Neste ínterim, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é 

possível verificar verossimilhança nas alegações do autor, uma vez que 

inexistem provas contundentes da contratação, motivo pela qual se 

constata a existência de fraude perpetrada por terceiros no presente 

caso. Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da 

empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. 

art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in 

verbis: [...] 1. A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos 

de fraude perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, 

pois incumbia à empresa se cercar de todos os meios necessários para 

averiguação da veracidade dos documentos apresentados no ato da 

contratação, de modo que, se não toma as devidas precauções para 

diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso 

prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro. [...] (Ap 

114384/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo 

nosso). [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao 

proporcionar a contratação em nome do autor por terceiro fraudador 

concorreu diretamente para a ocorrência do fato danoso suportado pelo 

autor. Assim, imprescindível é a declaração de inexistência do contrato 

que ensejou a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes. De igual 

modo é imperiosa a condenação da ré ao pagamento de compensação 

pelos danos morais sofridos (que prescindem de efetiva prova no 

presente caso, na forma da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de 

Justiça). Neste contexto, considerando-se as circunstâncias do caso, de 

lesão aos direitos da personalidade do autor (especialmente à sua imagem 

e nome), a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela reclamada é justo. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) 

Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. b) Condenar a 

ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 18 de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A 
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responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma objetiva, até 

porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas necessárias 

para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se 

utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão 

em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 

07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000589-94.2018.8.11.0055 Reclamante: ALESSANDRA MACIEL DOS 

SANTOS Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 

um credito no comercio local sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SCPC / SERASA referente ao valor de R$ 277,77 (Duzentos 

e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), ORIUNDA DO 

CONTRATO DE Nº 1995140201609, conforme prova certidão anexa à 

inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois nunca o 

contratou. A ré, em sua peça contestatória afirma ser legitima a restrição 

por ausência de pagamento do contrato firmado entre as partes, aduz 

ausência de comprovação dos danos morais pleiteados, requerendo ao 

final a improcedência da ação. Diante da afirmação autoral de que a dívida 

é inexistente e a negativação é indevida, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do 

art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório, resta controversa a cobrança de valores 

advindos de serviço não contratado, a inclusão no cadastro de 

inadimplentes e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo 

assistir parcial razão à autora. Uma vez invertido o ônus probatório, 

caberia a ré demonstrar que as cobranças em questão eram devidas, na 

forma do art. 373, II do CPC – ônus este do qual não se desincumbiu. Isso 

porque a ré não juntou aos autos nenhuma prova – mesmo que indiciária – 

de que tenha havido contratação prévia à inclusão, razão pela qual reputo 

inexistente tal relação jurídica, sendo necessário o cancelamento da 

inscrição desta decorrente. Outrossim, é assente na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes causa danos de ordem moral ao inscrito; danos esses 

configurados in re ipsa, vez que prescindem de comprovação fática. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE 

ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE 

PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS 

MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não cabe agravo contra decisão que, 

com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) 

de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano 

moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de 

inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se 

in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 

Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017) (grifo nosso). A ré 

praticou ilicitude ao inscrever a autora no cadastro de inadimplentes. 

Portanto, com sua negligência causou rebaixamento do patrimônio moral 

da autora e, por esse motivo, deve ser compelida a compensação dos 

referidos danos. Assim, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e 

considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão à honra subjetiva da 

autora, a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais REQUERIDO NA INICIAL a ser pago pela reclamada é justo. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar inexistente 

o contrato que deu azo a inscrição indevida da autora no cadastro de 

inadimplentes; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - data 

da restrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso 

concreto responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010690-76.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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J. H. D. B. D. J. (REQUERENTE)

MILENA BEZERRA LOBO (REQUERENTE)

CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010690-76.2015.8.11.0055 Reclamante: CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA 

DE JESUS Reclamado: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT PROJETO DE SENTEÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de recebimento dos 

valores referentes tanto a férias como a Licença Prêmio devidos ao seu 

falecido marido Valmir Bezerra de Jesus. Ao verificar o sistema do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso constatei que foi distribuída 

ação de cobrança de nº 19467-89.2015.811.0055 em que são partes, a 

requerente, os menores J. H. D. B. D. J. e M. B. L., e o ESPOLIO DE 

VALMIR BEZERRA DE JESUS e que tramita na 4ª Vara Cível da Comarca 

de Tangará da Serra-MT. Entendo que se faz necessário o 

reconhecimento de ocorrência de conexão ante a similaridade do objeto da 

presente ação com o feito n° 19467-89.2015.811.0055 em curso perante o 

Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, 

sendo naquele juízo o pedido mais amplo por atingir, além do requerido 

pela autora nesta demanda, pretensão dos menores – filhos do servidor 

público falecido – que não podem ser discutidos em sede de juizado por 

ausência de capacidade de desenvolvimento válido e regular do processo, 

consoante se infere no art. 8º, “caput” da Lei 9099/95. O Capítulo II, Seção 

III, da Lei nº 9.099, de 1995, ao tratar das partes nos Juizados Especiais 

Cíveis dispõe no art. 8º, “caput”: “Não poderão ser partes, no processo 

instituído por este Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.” Por tais razões, visualizo a ocorrência de CONEXÃO PROCESSUAL 

visto que dois processos com iguais partes e objeto estão em curso 

perante juízes distintos, havendo objeto ou causa de pedir comuns, 

conforme dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil. Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I – à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II – 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A este respeito, ensinam 

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (Curso de Processo Civil, 

vol. 2, Processo de Conhecimento, Revista dos Tribunais, 2008, p. 50/51): 

“Dá-se a conexão, como informa o art. 103 do CPC [de 1973], quando 

duas ou mais causas tiverem objeto (pedido) ou causa de pedir (seja esta 

próxima ou remota) comuns. […] diante da identidade de causa de pedir ou 

de pedido, verifica-se a afinidade existente entre as ações, que conduzirá 

ao julgamento do mesmo tema (ao menos em parte) mais de uma vez. 

Precisamente aí está o fundamento da reunião de processos determinada 

pela conexão ou pela continência: evitar a coexistência de decisões 

contraditórias e dar maior eficiência à atividade processual (princípio da 

economia processual) – já que, diante da existência de questões comuns 

nas causas, será possível, muitas vezes, aproveitar atos de um processo 

em outro, reduzindo custos e tempo em ambos”. E tendo em vista que, 

conforme fundamentação supra, não é possível a tramitação de 

processos em que figuram menores como parte no âmbito desta 

Especializada, a reunião dos processos somente pode ocorrer no Juízo da 

4ª Vara Cível, motivo pelo qual é inafastável a declaração de 

incompetência deste Juizado Especial para o julgamento do conflito. 3. 

DISPOSITIVO Assim, OPINO POR RECONHECER A EXISTÊNCIA DA 

CONEXÃO PROCESSUAL DESTA AÇÃO EM RELAÇÃO À AÇÃO DE 

COBRANÇA DO PROCESSO Nº 19467-89.2015.811.0055, EM TRAMITE NA 

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, JULGANDO 

O PRESENTE FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM 

FUNDAMENTO NO ART. 51, III, DA LEI N. 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 

2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000070-22.2018.8.11.0055 Autor: Maycon de Oliveira Pinto Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 223,46 (duzentos e 

vinte e três reais e quarenta e seis centavos), em 17 de março de 2015, 

conforme prova certidão anexa à inicial (ID. n. 11378725). Contudo, afirma 

que não possui esse débito, pois não o contratou. Por fim, ilustra que não 

foi notificado previamente à inscrição no cadastro de inadimplentes, motivo 

pelo qual haveria ofensa art. 43 §2º do CDC. Neste contexto, afirma que a 
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dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em 

dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do 

autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que o autor contratou 

seus serviços, porém quedou-se inerte. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar in casu. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato ou documento apresenta justificando os 

débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido – sequer telas 

sistêmicas foram juntadas nos presentes autos. Neste ínterim, na forma do 

art. 6º da Lei 9.099/95, é possível verificar verossimilhança nas alegações 

do autor, uma vez que inexistem provas contundentes da contratação, 

motivo pela qual se constata a existência de fraude perpetrada por 

terceiros no presente caso. Assim, a responsabilidade pelos danos 

ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome do 

autor por terceiro fraudador concorreu diretamente para a ocorrência do 

fato danoso suportado pelo autor. Assim, imprescindível é a declaração de 

inexistência do contrato que ensejou a inscrição do autor no cadastro de 

inadimplentes. De igual modo é imperiosa a condenação da ré ao 

pagamento de compensação pelos danos morais sofridos (que 

prescindem de efetiva prova no presente caso, na forma da jurisprudência 

iterativa do Superior Tribunal de Justiça). Neste contexto, considerando-se 

as circunstâncias do caso, de lesão aos direitos da personalidade do 

autor (especialmente à sua imagem e nome), a condição econômica das 

partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter 

pedagógico da condenação, entende-se que o valor R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais a ser pago pela reclamada é justo. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) 

Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. b) Condenar a 

ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 17 de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A 

responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma objetiva, até 

porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas necessárias 

para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se 

utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão 

em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 

07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000373-36.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por Marlene Artiaga Gaspar em face de CLARO 

S.A. O reclamado apresentou sua defesa aduzindo ilegitimidade para ser 

demandada, pois a responsabilidade quanto a restrição nos órgãos de 

proteção ao crédito, não seria da requerida NET SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO S/A e sim da NETCOM TGA PROVEDOR DE INTERNET 

EIRELI – ME, pessoa jurídica esta diversa da reclamada, requerendo assim 

seja julgada extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, inciso VI, do NCPC. O promovente, apesar de intimado, não impugnou 

a contestação apresentada. A priori patente está a ilegitimidade do 

reclamado para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, a 

LEGITIMIDADE PASSIVA SERIA DE FATO DA EMPRESA NETCOM TGA 

PROVEDOR DE INTERNET EIRELI – ME, RESPONSÁVEL PELA RESTRIÇÃO 

QUESTIONADA NESTES AUTOS. 3. DISPOSITIVO Isso posto, OPINO POR 

JULGAR EXTINTO o processo sem exame de mérito, com base no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento do juizado especial que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 
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decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000137-84.2018.8.11.0055 Autora: Reinaldo Farias da Silva 

Réu: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar suscitada pela 

parte autora, considerando ser despicienda a produção de prova pericial 

para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré, por 

uma dívida no valor total de R$ 253,93 (cento e cinquenta e três reais e 

noventa e três centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, 

havendo negativa de contratação após, cabe à ré demonstrar a existência 

do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II 

do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização 

do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes 

devidamente assinado pelo autor (assinatura idêntica a juntada ao petitório 

inicial, sublinhe-se), bem como há juntada de cópia de documentos 

pessoais idênticos aos juntados com a petição inicial. Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova 

pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos 

documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto 

porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, 

comprova-se a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse 

diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em 

questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela 

ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento 

pela primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo 

a primeira ser compelida ao pagamento de todas as faturas pendentes. 

Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, 

nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas, que 

perfazem o importe de R$ 127,77 (cento e vinte e sete reais e setenta e 

sete centavos), com correção monetária pelo INPC, desde a data dos 

respectivos vencimentos e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. 

Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 
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40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011276-16.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO PEREZ SELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRANCA RAMOS OAB - MT0007821A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011276-16.2015.8.11.0055 Autor: Pablo Rodrigo Perez Selle Ré: 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise da prejudicial 

de mérito suscitada pela ré. Não há falar em aplicação da prescrição 

quinquenal prevista no art. 1º do Dec. 20.910/32 no presente caso. Isso 

porque, embora existam débitos anteriores ao referido quinquênio, a 

prescrição restou interrompida pelo protocolo de requerimento 

administrativo realizado pelo autor – que apenas foi definitivamente 

respondido em 04 de junho de 2013 (data da ciência do autor), cf. ID n. 

6170370. Deste modo, considerando que a presente ação foi distribuída 

em 13 de março de 2015 (data da distribuição da ação perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca) e o termo ad quem supramencionado, não 

transcorreu o prazo de dois anos e meio necessário para a consumação 

da prescrição (nos termos do art. 9º do Dec. 20.910/32 c/c S. 383 do 

STF[1]). Neste diapasão, ante a inocorrência da prejudicial de mérito 

alegada pela ré, passa análise do mérito da presente ação. Vejamos: Em 

síntese, o autor – que é servidor público lotado na autarquia municipal ré – 

pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional de responsabilidade pelas 

funções de Pregoeiro e Presidente/Membro de Comissão Permanente de 

Licitações, de forma cumulada, por alguns períodos nos anos de 2010, 

2011 e 2012. De igual modo, pleiteia o reconhecimento do direito ao 

percebimento pelo adicional de responsabilidade pelo período em que 

atuou na Comissão Especial de Licitações. Por fim, pleiteia o pagamento da 

integração do reflexo do adicional supramencionado as verbas de 13º 

salário, férias e terço de férias, devidamente corrigidos monetariamente. A 

ré, ao tratar do mérito da presente ação, pugna pela inaplicabilidade do 

reconhecimento cumulado de adicional de responsabilidade pela função de 

membro permanente de comissão de licitação porque o autor já o recebe o 

mesmo adicional pela função de pregoeiro. De igual modo, informa a 

impossibilidade de jurídica do deferimento de adicional por 

responsabilidade pela função de membro de comissão especial de 

licitação porque não há permissivo legal neste sentido. Após detida análise 

do caso posto, é preciso reconhecer que assistir parcial razão ao autor. A 

princípio, de acordo com o petitório inicial, verifica-se que o autor não 

pleiteia o pagamento do adicional de responsabilidade em si, mas apenas 

seu reconhecimento (provimento de natureza declaratória, portanto) e o 

pagamento do reflexo deste nas verbas de décimo terceiro salário, férias 

e terço constitucional de férias. Não há dúvidas de que a legislação 

municipal aplicável à espécie prevê a existência de adicional de 

responsabilidade pelo desempenho de servidores públicos que atuem na 

função de Pregoeiro, Presidente e Membros de Comissão Permanente de 

Licitação, bem como aos Advogados ou Procuradores do Município e da 

Câmara Municipal, que sejam designados pelo Prefeito Municipal no âmbito 

do Poder Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal no âmbito do 

Poder Legislativo, para atuar junto ao Departamento de Licitações e 

Contratos, cf. art. 1º da Lei Complementar 125/07. Ademais, o art. 4º da 

Lei Complementar supramencionada é expresso em permitir a acumulação 

do referido adicional com “qualquer outro adicional ou gratificação 

recebida pelo servidor”, embora restrinja a incorporação destes aos 

vencimentos do servidor. Assim, restando inequívoco que o autor cumulou 

as funções de pregoeiro e de membro de comissão permanente de 

licitações (cf. portarias de nomeação anexas à petição inicial), necessário 

se mostra o reconhecimento do direito ao adicional de responsabilidade de 

forma cumulada no presente caso, pelos períodos em que tal situação 

ocorreu. Sublinhe-se que, ao contrário do que ilustra a autarquia municipal 

ré, o adicional em questão é devido em razão de cada uma das funções 

desempenhadas pelo autor, e não de forma genérica e unificada. Até 

mesmo porque as funções de pregoeiro e membro de comissão 

permanente de licitações possuem um plexo de atribuições diferentes e 

não coincidentes – como, inclusive, reconhece a administração pública em 

seu parecer final (cf. ID n. 6170370). É dizer, o reconhecimento do direito 

ao adicional (em relação à função de membro permanente da comissão de 

licitação, apenas) é devido porque o autor atuou, de forma lícita e 

concomitante, em duas funções diferentes abrangidas pela legislação 

municipal (com valores distintos[2], frise-se), porém apenas percebeu o 

adicional referente a função de pregoeiro. Entrementes, no tocante ao 

adicional de responsabilidade em relação a função de membro de 

comissão especial de licitação, é preciso reconhecer que o autor não faz 

jus ao seu reconhecimento ante a inexistência de permissivo legal. Uma 

vez que, de acordo com o art. 1º da LC 125/07, apenas os membros de 

comissão permanente de licitações fazem jus ao referido adicional. Razão 

pela qual, em respeito ao princípio da legalidade estrita que rege os atos 

administrativos, não há falar em sua extensão pelo Poder Judiciário – que 

não possui função legislativa[3]. Outrossim, considerando a procedência 

parcial do pedido do autor (exclusivamente em relação ao reconhecimento 

do direito ao adicional de responsabilidade pelo cargo de membro 

permanente de comissão de licitação), necessária é a procedência do 

pedido de integração do reflexo do adicional mencionado nas verbas de 

13º salário, férias e terço de férias, na forma da legislação aplicável. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial, para: a) reconhecer o direito do autor ao 

adicional de responsabilidade referente à função de membro da comissão 

permanente de licitação, nos meses em que as funções foram 

concomitantemente desempenhadas; b) determinar o pagamento do 

reflexo do referido adicional de responsabilidade (referente à função de 

membro de comissão permanente de licitação) nas verbas de 13º salário, 

férias e terço de férias, pelos períodos em que o autor cumulou as 

funções, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data 

em que o pagamento deveria ter sido realizado e acrescido de juros de 

0,5% (meio por cento) ao mês desde a data da citação. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Súmula 383. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a 

correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica 

reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa 

durante a primeira metade do prazo [2] Art. 5º O adicional de 

responsabilidade consistirá nas remunerações abaixo, que serão 

acrescidas ao salário do servidor, estabelecidas de acordo com o grau de 

responsabilidade das funções: I - Pregoeiro e Presidente de Comissão 

Permanente de Licitação: R$ 1.000,00 (mil reais) mensais; II - Membro de 

Comissão Permanente de Licitação: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais; 

III - Advogado ou Procurador do Município designado nos termos do artigo 

4º da presente lei: 30% (trinta por cento) incidentes sobre o seu 

salário-base; [3] Nesse sentido: "A questão central a ser discutida nestes 

autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração 

Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores 
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públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento 

no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, 

salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus 

artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para 

reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, 

ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 

1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei 

específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A 

propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 

339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa 

orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou 

o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores 

depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio 

da isonomia. (...) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem 

reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando 

que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente." 

(RE 592317, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 28.8.2014, DJe 

de 10.11.2014, Tema 315)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001741-80.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Da análise dos autos, verifica-se que o valor atribuída 

a causa perfaz a monta de R$ 70.407,00 (Setenta mil quatrocentos e sete 

reais) valor este que ultrapassa o teto desse juizado, de 40 salários 

mínimos. Logo, não pode a ação ser processada perante esse Juizado 

Especial Cível, como estabelece o artigo 3º, da Lei 9.099/95, inciso I, in 

verbis: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo;” Assim sendo, este Juizado Especial Cível não tem 

competência para o julgamento do conflito, motivo pelo o qual o processo 

comporta extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51 da Lei 

nº 9.099/95. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, declara-se a 

INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial Cível para o processamento e 

julgamento da causa em questão, e, com fundamento no artigo 51, §1º, 

julga-se extinto o presente feito, sem resolução de mérito, determinando 

seu consequente arquivamento. Sem custas, diante do que estabelece o 

art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012223-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAIAMA RENT A CAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMARA APARECIDA DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8012223-36.2016.8.11.0055 Autora: TAIAMA RENT A CAR LTDA 

- ME Réu: EDIMARA APARECIDA DE ASSIS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em correição. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por TAIAMA RENT A CAR LTDA - 

ME em face de EDIMARA APARECIDA DE ASSIS. Inicialmente afasto as 

preliminares de CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE DE PARTE 

PASSIVA, em virtude do cheque em questão pertencer a parte reclamada; 

DA CONEXÃO com o processo 0012254-95.2016.0055 tendo em vista que 

os títulos de crédito cobrados nesta ação são diversos daquela, não 

havendo se falar em reunião de processos. Analisando-se o feito, 

constata-se que não precisa de outras provas que não a já amealhada, 

razão porque se passa a decidir o pedido em consonância com o disposto 

no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora propôs a 

presente ação em 24 de outubro de 2016 pretendendo a execução de 

cheques prescritos (emitidos no ano de 2015). Neste diapasão, afirma que 

na data da distribuição possuía um crédito atualizado de R$ 24.475,86 

(vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos). O réu foi citado e apresentou contestação afirmando que 

referidos cheques foram emitidos como forma de pagamento de locação 

de veículos, realizada pela empresa AGROMAQUINAS da qual a 

reclamada é sócia, porém, que teve uma renegociação de débitos e que a 

autora não haveria lhe devolvido as cártulas de crédito que ora cobra. 

Neste diapasão, afirma inexistir causa debendi, pois que a Requerida não 

pode ser cobrada 02 (duas) vezes pela mesma dívida, sendo a ação da 

Requerente totalmente descabida e abusiva, sendo reprovável a atitude da 

Requerente. Requerendo a improcedência da ação. A parte autora 

impugna os termos da contestação do réu. Neste contexto analítico, 

entendo razão assistir à autora. A parte autora visa a cobrança de valor 

constante em cheques no importe atualizado de R$ 24.475,86, de 

titularidade da ré, emitidos no ano de 2015. Nesse sentido, conforme 

manifestações juntadas aos autos, a dinâmica dos fatos encontra-se 

incontroversa, pois é inconteste que o autora portava o cheque prescrito, 

embora haja controvérsia sobre eventual renegociação em que se incluiu 

referidos cheques sem que ocorresse a devolução dos mesmos à 

emitente. Da análise dos autos, verifica-se que a presente reclamação foi 

proposta dentro do prazo de 2 (dois) anos após o decurso do prazo 

prescricional do cheque. Nesta feita, tendo em vista que a ação intentada 

precede ao término do prazo previsto no art. 61 da Lei nº 7.357/85 e, tem 

por base locupletamento sem causa, dispensável se mostra a revelação 

da causa debendi, pois apesar de se tratar de processo de conhecimento, 

ainda presente fundamento cambial, presumindo assim, em favor da 

autora a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o 

enriquecimento do emitente, próprios da ação proposta no biênio[1]. 

Entendimentos jurisprudenciais são nesse mesmo sentido: “CAMBIAL – 

Título prescrito – Ação de locupletamento – Procedência -Apelação não 

provida – Inteligência do art. 43 da lei cambial. A ação de locupletamento, 

mesmo para o caso de cambial prescrita, tem evidente apoio em nosso 

direito, resultado de dispositivo claro e expresso da lei cambial, o seu art. 

48. A prova do prejuízo é feita pelo portador com a simples exibição do 

título, cabendo ao devedor a prova em contrário. ” (TJPR, Apelação Cível 

nº 359/62, RT 362/419) A ação que o portador move ao sacado do cheque 

é ação condenatória de enriquecimento injustificado. O só fato da 

existência do documento (cheque) mostra que o réu contraiu dívida. O 

crédito pode ter sido cedido de mão em mão (de portador a portador), até 

incrustar-se na esfera jurídica do autor da ação. O direito invocado é o de 

ser pago, e a causa está implícita, mas é de clareza suficiente: o não 

pagamento da dívida, que originou a liberação de pagamento consistente 

no cheque de ação executiva já prescrita, constitui-se em enriquecimento 

do réu (sacador) às custas do autor, sem causa, sem justificação. Logo, a 

só apresentação do cheque de ação prescrita, em cobrança ao 

responsável por sua criação, está já a enunciar que a causa da ação 

proposta é o enriquecimento injustificado do autor. Não são de mister mais 

explanações. (Apelação Cível nº 419.282-9, 3a Cam. De Férias/1989 – g. 

N.) Seguindo tal entendimento improcedente se faz o pedido contraposto 

realizado pela ré, uma vez que não há se falar em danos morais, por 

entender devido o valor por parte da reclamada. Diante da constatação da 

existência de crédito da autora derivado de cheques não adimplidos por 

insuficiência de fundos, imprescindível é suas atualizações monetárias a 

partir da data da emissão das cártulas e os juros de mora a contar da 

primeira apresentação. Nesse sentido é o posicionamento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos: [...] 1. A tese a ser 

firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é 

a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de 

cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão 

estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 188 de 558



apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 

1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) (grifo nosso). Dito isso, com base 

no art. 6º da Lei 9.099/95, entendo parcialmente procedente a pretensão 

da autora, devendo a ré efetuar o pagamento dos valores insculpidos nas 

cártulas, devidamente corrigidos e com incidência de juros na forma 

supramencionada. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao 

pagamento do valore de R$ 19.120,00 (dezenove mil cento e vinte reais), 

sobre qual incidirá juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da data da primeira apresentação de cada cártula e correção 

monetária, pelo INPC, a partir da data de emissão do título de crédito em 

questão. Julgar Improcedente o pedido contraposto. Extingue-se o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 06 de julho de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] DIREITO COMERCIAL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA 

EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO 

SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À 

MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO 

CHEQUE.POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, 

sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o 

prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se 

da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, 

se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município 

distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2. Se ocorreu a 

prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, 

no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de 

ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza 

cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado 

o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 

62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de 

ação de cobrança fundada na relação causal. 3. No entanto, caso o 

portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em 

julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no 

artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição 

da causa debendi 4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o 

requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico 

subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em 

decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres 

cambiários inerentes ao título de crédito. 5. Recurso especial provido. 

(REsp 926.312/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BADIULLAH KAFFASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELBEN MARTINS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE MERCADORIAS EM 

GERAL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido de redesignação da audiência de conciliação 

designada para o dia 23/07/2018, uma vez que o endereço atualizado do 

reclamado é do município de São Paulo, o que certamente tornará 

infrutífera a realização do ato. Assim, designe-se nova data e 

cite-se/intime-se no endereço indicado. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO FRANCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012328-13.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILLI & RUTILLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MENDES DE FARIAS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 28 de Agosto de 2018, às 17h45min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS De início a parte reclamante informou que teve bloqueada sua 

conta poupança, na qual recebe pensão de seus filhos, em razão de sua 

movimentação. Posteriormente informou que o motivo do bloqueio seria o 

saque indevido de um valor de R$ 1.000,00 que teria sido creditado em 

sua conta, mas que efetuou o deposito desta quantia posteriormente. 

Agora, na petição juntada no Id 14104361, informa que a conta está 

bloqueada apenas para saque e que desconhece o saque no valor de R$ 

1.000,00, pleiteando que este juízo determine ao reclamado a juntada aos 

autos do extrato detalhado da sua conta e filmagens dos dias 26 de abril 

de 2018 e 26 de junho de 2016. Da análise dos autos, verifica-se que a 

reclamante apresenta fatos totalmente contraditórios, ora informando que 

sacou a quantia informada, ora informando que desconhece o saque, não 

sendo possível vislumbrar a real causa do bloqueio da sua conta bancária. 

A narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, 

inclusive para assegurar a defesa dos reclamados, nos termos do art. 5º, 

LV, da Constituição Federal, não se admitindo alegações contraditórias, 

como no presente caso. Outrossim, além da reclamante ter modificado os 

pedidos constantes da inicial, pela narrativa da petição de Id 14104361 

não se vislumbra a conexão entre os pedidos finais com o pedido para 

determinar que o banco forneça filmagens do seu circuito interno nos dias 

informados acima. Não se vislumbra nem mesmo qual seria a utilidade 

dessa medida. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente definitiva adequadamente os 

fatos e fundamentos jurídicos do pedido, indicando a correlação entre o 

pedido constante na petição de Id 14104361,com os pedidos finais, bem 

como esclareça definitivamente qual o real motivo atribuído ao bloqueio da 

citada conta, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do 

CPC de 2015). Após, caso o reclamado já tenha sido citado, nos termos do 

art. 329, do CPC, intime-se para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias sobre os novos pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001782-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 20 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001784-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS TATIANE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 20 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000969-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MONTEFELTRO FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE MELO FAUSTINO OAB - SP220247 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 190 de 558



Processo Número: 1000258-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DA CRUZ MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo para manifestar nos autos, requerendo o que entender por direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-32.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES FERNANDO TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-61.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ABRAO DURAES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDER DE SOUZA DA SIILVA (REQUERIDO)

TRANS JRP TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

INGRID FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO o 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001769-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 
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de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações do pedido do ID 14267126, 

CITE/INTIME-SE o reclamado no endereço ali informado. Designe-se nova 

data para realização de audiência de conciliação. Intime-se. Requisite-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR TERESINHA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. P. DA SILVA - ELETRONICA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certificado o trânsito em julgado (ID 14280099), deverá a parte 

reclamante, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Defiro o pedido para que a reclamante possa retirar o aparelho 

celular descrito na inicial, que se encontra depositado na Secretaria 

Judicial, mediante certidão nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do valor remanescente que alega ser devido. 

Com a manifestação, INTIMEM-SE as reclamadas para se manifestar, no 

prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, AO ARQUIVO. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SEVERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010576-11.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS (EXECUTADO)

ADMILSON RIOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando o pedido do executado José Carlos Cassiano, 

verifica-se que não merece amparo, uma vez que os autos já se 

encontram com sentença transitada em julgado, ou seja, precluso o 

momento processual para que seja alegada uma possível ilegitimidade 

passiva, razão pela qual, INDEFIRO o pedido para que o mesmo seja 

excluído do polo passivo da ação. Considerando que o endereço 

informado pela executada Edna na procuração juntada no Id 13186287 

trata-se do mesmo endereço informado nos autos, determino que seja 

realizada nova tentativa de penhora do veículo descrito no ID 6272360, 

nos termos da decisão do Id 6272339. Em relação aos bens já penhorados 

nos autos, deverá a parte exequente manifestar, no prazo de 10 dias, se 

pretende que sejam alienados ou sua adjudicação. Caso infrutífera a 

diligência ora determinada, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000924-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOBIO SOARES PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 13950385. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema Bacenjud. Considerando foi localizado 

endereço diverso dos informados nos autos (extrato anexo), 

CITE-SE/INTIME-SE nos termos do despacho do ID 12678473. Caso a 

diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000908-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARCANJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se/intime-se 

o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação 

constante do título (art. 815 e ss. do CPC de 2015), sob pena de bloqueio 

de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela específica 

objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CALOMEZORE PARECIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO OAB - MT24003/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que o reclamado não foi encontrado no endereço 

fornecido nos autos, DEFIRO o petitório constante no evento ID 12455788, 

promovo neste ato diligências junto ao BacenJud, para localização de seu 

endereço atualizado. Tendo em vista que a pesquisa foi positiva 

(documento anexo), cite/intime-se da presente ação, designando-se data 

para realização de audiência de conciliação. Defiro o pedido de 

cancelamento da audiência designada para o dia 06.06.2018. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 238501 Nr: 5841-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR BARIVIERA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROJETO DE SENTENÇA

 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. fls. 65). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental.

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC , a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE , este ato independe de aquiescência da 

parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio de 

litigância de má-fé.

 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação 

formulada pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por 

consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Submete-se a decisão à análise do magistrado.

 Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018.

 Raony Cristiano Berto

Juiz Leigo

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 238500 Nr: 5839-62.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROJETO DE SENTENÇA

 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. fls. 116). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental.

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC , a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE , este ato independe de aquiescência da 

parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio de 

litigância de má-fé.

 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação 

formulada pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por 

consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Submete-se a decisão à análise do magistrado.

 Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018.

 Raony Cristiano Berto

Juiz Leigo

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 238502 Nr: 5843-02.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROJETO DE SENTENÇA

 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. fls. 154). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental.

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC , a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE , este ato independe de aquiescência da 

parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio de 

litigância de má-fé.

 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação 

formulada pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por 

consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Submete-se a decisão à análise do magistrado.

 Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018.

 Raony Cristiano Berto

Juiz Leigo

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 230060 Nr: 18552-06.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDIELSON CARDOSO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Intimo o advogado do autor do fato, acerca da carta precátoria expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 113632 Nr: 3800-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 
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OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Intimo o exequente por meio de seu advogado, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, 

conforme despacho de fl.193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 134141 Nr: 4180-28.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DE CAMPOS PINTO, ADÃO 

RODRIGUES FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a juntada do documento de fls. 145, defiro o pedido de fls. 

144, determinando a inclusão de restrição via RENAJUD, conforme 

autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT.

Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença.

Caso a diligência de penhora seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 115026 Nr: 5183-86.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT

 VISTOS.

Considerando que foram esgotados todos os meios para satisfação do 

crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT.

Embora a diligência indique a existência de um veículo em nome do 

executado, já pende sobre o bem restrição anterior decorrente de contrato 

com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção 

de nova restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969.

No que tange ao requerimento para levantamento do valor já bloqueado 

nos autos, determino que a Sra. Gestora Judicial certifique se houve a 

regular intimação do executado acerca da penhora e se já decorreu o 

prazo para embargos assinalado na decisão de fls. 367.

Caso já tenha ocorrido a regular intimação e decorrido o prazo assinalado, 

desde já defiro o pedido.

Com o levantamento, deverá o reclamante, em 10 dias, juntar aos autos o 

demonstrativo atualizado do débito e requerer o que entender cabível, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia.

Sem prejuíz, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido 

para expedição de ordem eletrônica para inscrição do nome do executado 

no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49316 Nr: 3155-24.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015.

No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC de 2015, prioriza que a 

penhora recaia sobre dinheiro ou ativos financeiros.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se data para audiência 

de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95).

Tendo em vista que a diligência foi inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102820 Nr: 1663-55.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR TEREZINHA MELLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015.

No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC de 2015, prioriza que a 

penhora recaia sobre dinheiro ou ativos financeiros.

Tendo em vista que a diligência foi inexitosa, OFICIE-SE ao Ministério do 

Trabalho para, no prazo de 10 dias, prestar informações acerca de 

eventual vínculo empregatício atual do executado.

Com a informação, conclusos para deliberações.

Caso infrutífera, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 112204 Nr: 2410-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA FURNI DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES OGÊDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou o 

pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se 

esgotaram todos os meios para garantir a execução, motivo pelo qual 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 
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exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015.

No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora 

recaia sobre dinheiro.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença.

Considerando que a diligência pelo BACENJUD foi inexitosa, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT.

Tendo em vista que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, 

intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001777-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FURTADO MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. VALDIR FURTADO MELO ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a fornecer transporte em UTI-MÓVEL até 

Cuiabá, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante 

que necessita realizar procedimento na cidade de Cuiabá-MT em razão de 

ter sofrido Infarto Agudo do Miocárdio e não foi fornecido o transporte 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de UTI-móvel. Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado transporte. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante sofreu um Infarto Agudo do Miocárdio e 

precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a realização 

de procedimento em Cuiabá-MT, solicitada ao Poder Público. Contudo, o 

reclamante afirma ser desprovido de recursos financeiros suficientes 

para custear os procedimentos necessários para seu tratamento. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 

direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o transporte através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 
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entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE DE GESTANTE POR UTI MÓVEL E VAGA EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA – ARTIGO 196 DA CF/88 – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA – NECESSIDADE 

DO TRATAMENTO MÉDICO E TRANSPORTE ADEQUADO – 

DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. A saúde compete 

solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar 

qualquer desses entes federativos, conjunta ou isoladamente, para fins de 

obtenção de tratamentos que não integram a tabela do Sistema Único de 

Saúde. O art. 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a 

edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é 

pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso 

geradora de deveres para o Estado/Município/União e direitos para o 

cidadão. Deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido e 

ratifica a liminar determinando que Município de Ituiutaba providencie a 

transferência de gestante através de UTI Móvel para unidade hospitalar 

adequada quando evidenciada a necessidade com risco de morte em caso 

de não atendimento. (TJMG – AC 10342120050261001, 2ª Câmara Cível, 

rel. Des. Afrânio Vilela, j. 14.05.2013) AGRAVO REGIMENTAL EM 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE EXAME DE URGÊNCIA – UTI MÓVEL 

– PERITO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO 

PROVIDO. (TJMS – Agravo Regimental em MS 27519, 3ª Seção Cível, rel. 

Des. Rubens Bergonzi Bossay, j. 19.11.2007) Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante 

IMEDIATAMENTE, transporte em UTI-móvel até Cuiabá-MT, com equipe 

médica, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as 

normas administrativas de regência. Deverá a Defensoria Pública, no 

prazo de 48 horas, juntar aos autos o orçamento dos procedimentos, sob 

pena de revogação da medida ora concedida. Consigne-se que, em caso 

de eventual descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio 

de verbas públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, 

nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias 

necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e 

criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, se 

necessário em regime de plantão. Tangará da Serra, 20 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001778-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. ANA FERREIRA DE SOUZA ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a fornecer transporte em UTI-MÓVEL até 

Cuiabá, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante 

que necessita realizar procedimento na cidade de Cuiabá-MT em razão de 

estar com suspeita de doença arterial coronariana e não foi fornecido o 

transporte pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de UTI-móvel. Por 

essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado transporte. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, a reclamante apresenta suspeita de doença arterial 

coronariana e precisa de tratamento adequado o que só é possível 

mediante a realização de procedimento em Cuiabá-MT, solicitada ao Poder 

Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 
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juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o transporte através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE DE GESTANTE POR UTI MÓVEL E VAGA EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA – ARTIGO 196 DA CF/88 – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA – NECESSIDADE 

DO TRATAMENTO MÉDICO E TRANSPORTE ADEQUADO – 

DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. A saúde compete 

solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar 

qualquer desses entes federativos, conjunta ou isoladamente, para fins de 

obtenção de tratamentos que não integram a tabela do Sistema Único de 

Saúde. O art. 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a 

edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é 

pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso 

geradora de deveres para o Estado/Município/União e direitos para o 

cidadão. Deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido e 

ratifica a liminar determinando que Município de Ituiutaba providencie a 

transferência de gestante através de UTI Móvel para unidade hospitalar 

adequada quando evidenciada a necessidade com risco de morte em caso 

de não atendimento. (TJMG – AC 10342120050261001, 2ª Câmara Cível, 

rel. Des. Afrânio Vilela, j. 14.05.2013) AGRAVO REGIMENTAL EM 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE EXAME DE URGÊNCIA – UTI MÓVEL 
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– PERITO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO 

PROVIDO. (TJMS – Agravo Regimental em MS 27519, 3ª Seção Cível, rel. 

Des. Rubens Bergonzi Bossay, j. 19.11.2007) Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante 

IMEDIATAMENTE, transporte em UTI-móvel até Cuiabá-MT, com equipe 

médica, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as 

normas administrativas de regência. Deverá a Defensoria Pública, no 

prazo de 48 horas, juntar aos autos o orçamento dos procedimentos, sob 

pena de revogação da medida ora concedida. Consigne-se que, em caso 

de eventual descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio 

de verbas públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, 

nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias 

necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e 

criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, se 

necessário em regime de plantão. Tangará da Serra, 20 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-55.2009.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALBUQUERQUE TEODORETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A diligência indicou a existência de 5 veículos 

registrados em nome da empresa TRÊS EDITORIAL LTDA, 13 veículos em 

nome da empresa GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS S.A. e 1 veículo em 

nome da empresa EDARGRAF EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA-EPP. 

Sobre todos eles já pendem restrições judiciais anteriores, em alguns 

casos mais de uma dezena de restrições e até penhora. No entanto, a 

natureza dessas restrições não impede a inserção de nova restrição e 

penhora. No entanto, tendo em vista a quantidade de veículos encontrados 

e que foram restringidos, e até mesmo para que a penhora não ocorra em 

excesso, determino que a exequente se manifeste, em 10 dias, sobre qual 

ou quais os veículos pretende seja realizada a penhora, indicando-o(s) 

especificadamente. Com a manifestação da exequente, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora (carta precatória), avaliação e depósito, a fim de que 

o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto de 

restrição indicados pela exequente e constante nos extratos anexos, 

mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do 

art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia, o que 

deverá ocorrer também caso ela não se manifeste indicando precisamente 

os veículos a serem penhorados. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012079-96.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA (REQUERENTE)

JANETE DONDONI RAMOS (REQUERENTE)

LEANDRO DONDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A diligência resultou na informação da existência 

de quatro veículos em nome da executada, pendentes diversas restrições 

judiciais sobre todos eles. Sobre dois deles pendem também restrição 

anterior decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 

7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, foi inserida restrição apenas sobre 

os dois veículos que não contam com registro de alienação fiduciária. 

Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de julho de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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APARECIDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Considerando que pesquisa foi negativa, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000444-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARVALHO DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A Lei nº 8.036/1990 permite o levantamento do FGTS em 

hipóteses muito específicas, que têm a finalidade de salvaguardar o 

trabalhador, garantindo-lhe renda em caso de demissão e em outras 

hipóteses de relevo social. Em razão disso, referida Lei declara 

expressamente a impenhorabilidade absoluta dos saldos das contas do 

FGTS. A jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça 

evoluiu e vem entendendo, justamente em virtude de sua natureza, que os 

valores depositados a título de FGTS, assim como do PIS, não podem ser 

penhorados, salvo quando se destinarem à quitação de dívida relativa a 

pensão alimentícia. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA SOBRE CONTA DO FGTS. 

POSSIBILIDADE. 1. Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora 

de conta vinculada do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos. 

É que, em casos tais, há mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 

8.036/90, dada a incidência dos princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. 2. A orientação 

jurisprudencial das Turmas de Direito Privado desta Corte é na vertente de 

se admitir o bloqueio da conta relativa ao FGTS para a garantia do 

pagamento da obrigação alimentar, segundo as peculiaridades do caso 

concreto. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1034295 

SP 2008/0073612-1, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 

15/09/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 

09/10/2009) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

AGRAVO REGIMENTAL.PENHORA EM CONTA VINCULADA AO FGTS. LEI 

Nº. 8.036/90. DÉBITOSALIMENTARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 

Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de contavinculada 

do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos,havendo, nesses 

casos, a mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada 

a incidência dos princípios constitucionaisda proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana. (AgRg no AG1.034.295/SP, Rel. Ministro 

Vasco Della Giustina (DesembargadorConvocado TJ/RS, Terceira Turma, 

DJ 09/10/2009). 2. Possibilidade de o Magistrado, ante as circunstâncias 

do casoconcreto, bloquear a conta relativa ao FGTS, para garantir 

opagamento de débitos alimentares. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.(STJ - AgRg no RMS: 34708 SP 2011/0119940-3, Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

11/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2011) 

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

PENHORA DA CONTA DO FGTS. POSSIBILIDADE. NATUREZA DO DÉBITO. 

PREVALÊNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Muito embora não se 

autorize, de ordinário, a penhora de valores na conta do FGTS, urge 

interpretar a disposição legal com os valores constitucionais subjacentes 

à satisfação do crédito na origem; 2. Princípios como o da razoabilidade e 

da dignidade humana e o direito à alimentação impõem uma mitigação do 

alcance do dispositivo legal, de modo a permitir-se a penhora da conta 

vinculada, quando o débito perseguido decorra de obrigação alimentícia; 3. 

Não obstante o rol descrito no art. 20, da Lei 8.036/90, afigura-se possível 

a penhora da conta do FGTS para a satisfação de débitos alimentares, em 

função da necessidade de se preservar a dignidade do alimentando. 4. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - AGI: 20140020230216 DF 

0023189-50.2014.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 02/12/2014 . Pág.: 256) Ante todo o exposto, considerando que esta 

execução não tem por objeto verba alimentar, incabível a penhora sobre 

saldo do FGTS ou PIS, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente nesse sentido. Por outro lado, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo 

RENAJUD também foi infrutífera (não há veículos registrados em nome do 

executado junto ao DETRAN), DEFIRO a penhora de bens na residência da 

parte executada, a fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo 

o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens 

residenciais essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal 

prevista no artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como 

proceder à imediata avaliação dos bens contristados. Vejamos o 

entendimento de nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA 

DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE 

SOM, FORNO DE MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. 

IMPENHORABILIDADE APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E 

FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade 

da residência do executado como o conjunto de estofados, a estante e o 

fogão, assim como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. 

Entretanto, o aparelho de som e o forno de microondas não são bens 

essenciais à dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não 

estando acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem 

Residencial da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 

8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 

71001460450; Santana do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. 

Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; 

Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado é o entendimento do FONAJE: Enunciado 14: Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens na residência do executado, devendo, ainda, 

discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma vez efetivada 

com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos do art. 854, § 

2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do 

FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso também a diligência de penhora de bens seja infrutífera, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010080-11.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI MANERICH STEIMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON DE ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Sem prejuízo, 

desde já defiro o pedido para expedição de ofício por meio eletrônico para 

inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes 

(SERASAJUD), o que faço com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC. 

Defiro também o pedido para expedição de certidão para fins de protesto, 

que deverá ser disponibilizada à parte exequente, a quem incumbirá 

providenciar o referido ato. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO COSTA DE BRITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDITORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

F.F. DIVULGACOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Sem prejuízo, 

desde já defiro o pedido para expedição de ofício por meio eletrônico para 

inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes 

(SERASAJUD), o que faço com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC. 

Defiro também o pedido para expedição de certidão para fins de protesto, 

que deverá ser disponibilizada à parte exequente, a quem incumbirá 

providenciar o referido ato. Promovo, neste ato, pesquisa junto ao sistema 

CEI-ANOREG, para verificação de imóveis em nome do executado. A 

diligência, porém, também foi infrutífera. Caso a parte pretenda a pesquisa 

diretamente aos Cartórios de Registro de Imóveis indicados, deverá 

fazê-lo por conta própria. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010407-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa foi infrutífera, 

DEFIRO a penhora de bens na residência da executada, a fim de 

satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no 

cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto bastem para 

garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais essenciais à 

habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no artigo 835 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à imediata avaliação 

dos bens contristados. Vejamos o entendimento de nossos Tribunais: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, 

ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE MICROONDAS, 

LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE APENAS DOS 

BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os 

bens essenciais à funcionalidade da residência do executado como o 

conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim como a máquina de 

lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o aparelho de som e o forno 

de microondas não são bens essenciais à dignidade e funcionalidade do 

lar do embargante, não estando acobertados pelo disposto na Lei de 

Impenhorabilidade do Bem Residencial da Família. Interpretação do 

disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana do Livramento; Segunda 

Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 

28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO 

DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A impenhorabilidade contida 

no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger bens familiares essenciais a 

habitalidade com dignidade, não se qualificando portanto, como objetos de 

luxo ou adornos, tais como: Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, 

teclado musical. II - Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se 

encontram em duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; 

Goiânia; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena 

Conceição; Julg. 06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens 

na residência do executado é o entendimento do FONAJE: Enunciado 14: 

Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não 

essenciais a habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial 

de Justiça proceda à penhora de bens na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora também seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001006-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OELITON CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual, para que passe a 

constar Execução de Título Extrajudicial. Considerando que foram 

esgotados todos os meios para satisfação do crédito exequendo, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Embora a 

pesquisa indique a existência de um veículo no nome do executado, pende 

sobre o bem registro de contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 

7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MATIAS SUBRINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLYTON MATIAS MONTEIRO OAB - MT17204 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

prejuízo da determinação supra, OFICIE-SE ao Supermercado Monteiro, 

localizado no endereço informado no pedido do ID 14275587 para, no 

prazo de 10 dias, prestar informações se o executado faz parte do seu 

quadro de funcionário e, caso positivo, qual a função por ele exercida. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A regra da execução menos gravosa ao executado deve ser 

observada. Contudo, deve ser aplicada em harmonia com os interesses da 

parte exequente, que busca uma execução rápida e eficaz. No caso em 

exame, está claro que a constrição de 30% sobre o faturamento da 

empresa está em consonância com os princípios acima elencados, 

mostrando-se, no momento, a medida mais eficaz para a resolução da 

demanda, sem que isso implique sérios prejuízos a qualquer das partes. 

Logo, a princípio, a penhora do dinheiro existente no caixa da empresa 

pode ser suficiente para satisfazer a obrigação. Além disso, a medida 

está plenamente amparada no disposto no art. 866 do CPC. Assim, 

determino que seja expedido mandado de penhora para que um dos i. 

Oficiais de Justiça desta Comarca compareça diariamente na sede da 

empresa executada, oportunidade em que deverá penhorar 30% do valor 

arrecadado, até o montante do valor exequendo, quantum que deverá ser 

depositado na Conta Única do Poder Judiciário, o que afasta a 

possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Por essa mesma razão, 

ou seja, tendo em vista que os valores eventualmente penhorados serão 

depositados junto à Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso, deixo 

por ora de nomear administrador-depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, alcançado-se o valor executado, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Caso 

a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LAURINDA IOSTE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLY PEREIRA DA SILVA OAB - PR0049176A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há 

nulidades a declarar ou irregularidades a sanar. De início não merece 

prosperar a preliminar arguida pelo reclamado, uma vez que não se trata 

de ação postulada em causa própria. Portanto, não há falar em 

obrigatoriedade da declaração do endereço do advogado na petição 

inicial, consoante determina o art. 106, do CPC. Passo à análise do mérito 

da pretensão. O pedido deve ser julgado improcedente em sua quase 

totalidade. A reclamante informa na inicial que a reclamada não cumpriu a 

oferta por ela veiculada, no sentido de vender o veículo descrito na inicial 

pelo valor de R$ 48.880,00, e que a promovida demorou para realizar a 

transferência do seu antigo veículo para o seu nome, o que ensejou no 

recebimento das multas descritas na inicial. Em que pese a comprovação 

da oferta veiculada pela reclamada no ID 9396269 e o valor pago pela 

reclamante no ID 3995245, da análise dos autos, principalmente das 

alegações da reclamante, verifico que o pedido de restituição do valor 

pago a mais não merece acolhimento. Isso porque, de acordo com o 

documento juntado no ID 9396269, é possível verificar que a oferta 

veiculada pela reclamada se tratava para negociações à vista, e não para 

negociações parceladas ou com entrega de veículo usado como parte do 

pagamento. No caso em tela, a reclamante não logrou êxito em comprovar 

que tentou adquirir o veículo conforme a proposta veiculada pela 

reclamada. Ao revés, a própria reclamante informa na inicial que tinha um 

veículo usado, avaliado no valor de R$ 18.500,00, e saldo na sua conta 

bancária, que somados daria o valor ofertado pela reclamada, o que 

demonstra que a reclamante não ofertou o pagamento do valor a vista. No 

documento juntado pela reclamante restou claro que o valor ofertado pela 

reclamada seria para compra do veículo a vista e não mediante entrega de 

veículo usado na negociação do veículo novo, conforme relatado por ela 

própria. Assim não há falar no principio da vinculação da oferta previsto 

no art. 30 do CDC, uma vez que a reclamante não demonstrou nos autos 

que tentou comprar o veículo à vista no valor indicado na oferta. Ao revés, 

ela mesma informa, repita-se, que parte do valor da compra se daria 

mediante a entrega de um veículo usado. Dispõe o art. 313, do Código Civil: 

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe 

é devida, ainda que mais valiosa”. No presente caso, é evidente que o 

reclamado não estaria obrigado a receber como parte do pagamento da 

venda do veículo descrito na inicial outro veículo usado, quando na oferta 

veiculada por ele continha a informação clara de que a forma de 

pagamento naquele valor seria apenas à vista. Não havendo obrigação do 
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reclamado de vender o veículo no valor ofertado em condições diversas 

da oferta, e aceita pela reclamante outra proposta feita pela reclamada, 

sem vícios, não há falar em dano material passível de ressarcimento. Por 

outro lado, no que tange ao pedido de responsabilização pelo pagamento 

das multas referentes às infrações de trânsito informadas na inicial, 

referido requerimento merece acolhimento em parte. A reclamante informa 

na inicial que efetuou a entrega do seu veículo usado como parte do 

pagamento na compra do veículo novo no dia 26.12.2016, e que em razão 

da demora na transferência do veículo recebeu três notificações de 

infração de trânsito. De fato restou demonstrado nos autos que após a 

entrega do veículo a reclamante recebeu as notificações citadas. No 

entanto, apenas uma dessas infrações foi cometida antes da 

transferência do veículo, sendo as demais ocorridas após a sua 

transferência. O extrato do Detran juntado pelo reclamado no ID 10243856 

demonstra exatamente a data da transferência de titularidade do veículo, 

ocorrida aos 28.3.2017, e as datas da infrações, que ocorreram uma no 

dia 24.3.2017 e duas no dia 8.5.2017. Assim, verifica-se que apenas a 

infração de nº 290670, ocorrida na Avenida Brasília, em Cuiabá, ocorreu 

antes da transferência de titularidade que, repita-se, ocorreu no dia 

28.3.2017. Apesar de o reclamado informar que a demora decorreu por 

culpa exclusiva da reclamante, que não efetuou o pagamento do IPVA 

referente ao ano de 2016, não logrou êxito em comprovar sua alegação, 

recaindo sobre si o ônus de comprovar os fatos impeditivos do direito da 

autora. Portanto, merece acolhimento o pedido para que o reclamado se 

responsabilize pelo pagamento da citada multa, ou que, caso tenha sido 

pago pela reclamante, que promova o devido ressarcimento. No que tange 

ao pedido para determinar que o reclamado se responsabilize por eventual 

lançamento de pontos na CHN da autora, dos autos verifico que também 

não merece acolhimento. A reclamante não traz aos autos nenhum 

documento que indique que foram lançados pontos na sua CNH referentes 

às infrações descritas na inicial. Ao revés, a reclamante só juntou 

notificações do Detran com informações das infrações. Por outro lado, o 

reclamado comprova que nenhum ponto foi lançado na carteira da 

reclamante (Id 10243853). Assim, não havendo lançamento de pontos na 

CNH da reclamante, não há que se falar em responsabilização do 

reclamado sob esse aspecto. Também não merece acolhimento do pedido 

de indenização por danos morais. O pedido objeto do presente processo 

está baseado no Direito comum, amparado pelo artigo 186 do Código Civil 

de 2002, verbis: Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Necessário ponderar, 

também, que se está inegavelmente diante de uma relação de consumo, 

razão pela qual a responsabilidade civil, no caso, é objetiva, nos termos do 

art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. Convém ressaltar, também, 

que a responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando 

no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato 

ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que fere o 

ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o disposto 

no art. 927 do Código Civil de 2002. Dessa forma, as pretensões da 

reclamante estão condicionadas à responsabilidade objetiva, razão pela 

qual passo a verificar se restaram configurados os elementos da 

responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano. Da 

análise das alegações das partes, está patente a inexistência de dano 

moral indenizável. A situação vivenciada pela reclamante, ainda que se 

presuma sua ocorrência, é fato corriqueiro, comum, que nem de longe 

pode atingir a higidez psicológica e infligir abalo moral considerável, 

mesmo nas pessoas mais sensíveis. Trata-se de mero dissabor, 

descumprimento contratual sem qualquer reflexo mais importante sobre os 

direitos da personalidade do reclamante. JECCAC-0003617) RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DE 

PREÇO ENTRE O VALOR DA ETIQUETA E O COBRADO NO CAIXA. 

INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A lide se instaurou porque a 

recorrida tentou comprar certo produto e, ao passar no caixa, deparou-se 

com preço diferente do exibido na prateleira. Alega que sofreu abalo à sua 

moral por parecer que ela teria alterado o preço do referido produto. 2. 

Não se vislumbra mácula à imagem da autora, com ofensa a direitos da 

personalidade que faça presumir a ocorrência de abalo emocional. Houve, 

sim, discrepância ou desacerto quanto ao valor cobrado, mas nada que 

ultrapasse a barreira do mero descumprimento contratual. 3. O contexto 

probatório não perfectibiliza ofensa à esfera da dignidade da pessoa da 

autora que importe em danos morais. 4. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a pretensão indenizatória. 5. Sem condenação em 

face do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (Recurso 

Inominado nº 0020387-36.2011.8.01.0070 (7.496), 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/AC, Rel. Luana Cláudia de 

Albuquerque Campos. unânime, DJe 12.12.2013). RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DE PREÇO 

ENTRE O VALOR DO PRODUTO EXPOSTO NA GÔNDOLA E DA NOTA 

FISCAL. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71003743838, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

30/08/2012) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA POR ALEGADA DIVERGÊNCIA 

ENTRE O PREÇO COBRADO E O VALOR REAL DO PRODUTO. PRODUTO 

ENTREGUE POSTERIORMENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM 

REPERCUSSÃO OFENSIVA EM DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O 

CANCELAMENTO APÓS A EFETIVAÇÃO E PAGAMENTO DA COMPRA 

PELO CONSUMIDOR SOB A ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA COM 

CONSEQÜENTE DIVERGÊNCIA ENTRE O PREÇO PAGO E O VALOR REAL 

DO PRODUTO, CONFIGURA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CONTUDO, 

EM PRINCÍPIO, SEM REPERCUSSÃO OFENSIVA EM DIREITO DA 

PERSONALIDADE. TENDO O PRODUTO SIDO POSTERIORMENTE 

ENTREGUE, NÃO HÁ SE FALAR EM OFENSA MORAL. 2. NO CASO EM 

TELA, ALÉM DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL HAVIDO, SERIA 

NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO COM 

GRANDE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA DO EVENTO, 

ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU O CONSUMIDOR, ORA 

AUTOR/RECORRENTE. 3. A HIPÓTESE DOS AUTOS MELHOR SE ENCAIXA 

NAS POSSÍVEIS SITUAÇÕES DECORRENTES DA VIDA MODERNA QUE 

GERAM EVENTUAIS DISSABORES OU INCONVENIENTES, 

ABORRECIMENTOS E PREJUÍZOS COTIDIANOS QUE NÃO CONFIGURAM 

DANO MORAL. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A 

SENTENÇA E AFASTAR O DANO MORAL. 5. SEM CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART.55 DA LEI 

9.099/95. (TJDFT – 1ª turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal. ACJ 150543320118070007 DF. Relator Demetrius Gomes 

Cavalcanti. J. 20.03.2012) Assim, ainda que houvesse divergência na 

oferta e na cobrança , o que não ocorreu no caso em tela, não configura 

ato lesivo a ensejar a reparação por danos morais, posto que, caso 

contrário, todo inadimplemento contratual, puro e simples, geraria 

necessária e objetivamente indenização por danos morais, além de no 

caso concreto não se ter demonstrado efetivamente nos autos o dano 

moral. Cumpre salientar que a demonstração dos fatos alegados na inicial 

é de fácil comprovação, já que bastava a reclamante trazer testemunhas 

para narrarem os fatos informados por ela, no entanto, ao revés, ela 

própria dispensou a produção de prova oral, pleiteando o julgamento do 

pedido no estado em que se encontra o processo. Necessário ressaltar 

que em feitos que tramitam perante o Juizado Especial, vigoram as 

mesmas regras previstas no CPC (art. 373), no tocante ao ônus da prova. 

Ou seja, compete à parte interessada provar o que alega. Por fim, não 

merece acolhimento o pedido de ressarcimento de honorários contratuais, 

uma vez que é vedada a fixação de honorários advocatícios nesta fase 

processual no âmbito dos Juizados Especiais (Art. 55 da Lei nº 9099/95). 

Assim, se houvesse fixação de honorários na forma de condenação por 

danos materiais haveria transmudação indevida da natureza jurídica do 

instituto e consequentemente violação do citado dispositivo legal. Ademais, 

é importante mencionar que a contratação de advogados para propositura 

de ações no valor de alçada dos Juizados Especiais é uma faculdade, não 

podendo esse ônus ser direcionado ao réu sob o argumento de se tratar 

de um dano material correlato à tutela do bem da vida pretendido. Assim 

sendo, o julgamento mais justo e equânime, considerando as 

circunstâncias fáticas acima analisadas, é a procedência parcial dos 

pedidos. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação, para determinar que o reclamado efetue o pagamento apenas 

da multa constante no P480218617-6602/00, ocorrida aos 24.3.2017, no 

valor de R$ 293,47, ou caso a reclamante tenha pago, que proceda o 

ressarcimento desta quantia à reclamante, devidamente acrescido de 

correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do pagamento. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Sem custas, nos termos dos arts. 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 42/2018/DF, de 20/7/2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à Servidora Janaina Siqueira Costa Vicarri, matrícula 

n. 25267, Oficial de Justiça, a concessão de 03 (três) meses de 

licença-prêmio relativa ao quinquênio de 12/11/2012 a 12/11/2017, 

condicionando seu usufruto à conveniência do serviço público.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito Diretor do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36006 Nr: 1023-14.2010.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CHAMPAN ZAINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LEONEIS KRAUS, MOACIR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:OAB/RO 2433

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.820,64 (Um mil, 

oitocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 910,32 (Novecentos e dez reais e trinta e dois 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 910,32 

(Novecentos e dez reais e trinta e dois centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86287 Nr: 83-44.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE LIBERALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:OAB-MT 7562, RAFAEL FRANÇA CORRÊA - OAB:OAB-MT 

13752-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais . 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 767-03.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME LAMPUGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC IUNI EDUCACIONAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:148751

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39306 Nr: 4332-43.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/8530-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 30% (cinquenta 

por cento) do total das custas do processo a que foi condenada, no 

importe de R$ 840,06 (oitocentos e quarenta reais e seis centavos ),nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 420,03 (Quatrocentos e vinte reais e três centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 420,03 (Quatrocentos e vinte 

reais e três centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 
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preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANNYLO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

DAMIANA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003696-16.2017.8.11.0045 

AUTOR: DAMIANA GOMES DA SILVA, DANNYLO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. Na 

esteira do disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. IV e V, art. 324, e 

art. 292, inc. VI, todos do CPC, intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: a) quantificar os 

pedidos de danos materiais e morais; b) corrigir o valor atribuído à causa, 

que deverá corresponder à soma dos valores de todos os pedidos 

cumulados; II. Após, venham conclusos. III. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de outubro de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001611-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIR FAVARETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO)

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001611-57.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: NELCIR FAVARETTO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321, em c/c o art. 292, art. 319, 

inc. II e V, e art. 320, todos do CPC, intime-se a parte autora para emendar 

a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de indicar: a) o 

endereço eletrônico das partes; b) os documentos essências a 

propositura da ação, tais como cópias de documentos pessoais do autor; 

c) A correção do valor atribuído à causa, inclusive com a demonstração 

do cálculo; II. Por ser uma faculdade do magistrado, no exercício de seu 

poder discricionário e pretendendo garantir a formação da relação jurídica 

processual, determino que seja regularizada a representação que foi 

conferida sem saber-se o tempo, ou seja, sem estar datada. Postos isto, 

intime-se a parte autora para que, no mesmo prazo concedido no item I, 

junte aos autos documento procuratório atualizado. III. Após, venham 

conclusos. IV. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 10 de maio de 2017. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002007-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002007-97.2018.8.11.0045. AUTOR: 

CLAIR DA ROSA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. I.Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve 

o oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). II.ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. III.Pela sucumbência e já que 

devida, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil, condeno a 

parte que desistiu, ainda que beneficiária da assistência judiciária, ao 

pagamento das custas e despesas processuais, desde que possa fazê-lo 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se dentro de 05 (cinco) 

anos, a contar da sentença final, não puder satisfazer tal pagamento, a 

obrigação ficará prescrita, tudo nos termos do artigo 12 da Lei nº 

1.060/50. IV.Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência 

ocorreu antes da citação, vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos 

advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 

93/199, 113/137, JTA 45/177). V.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. VI.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furím Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002720-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAR ANTONIO COSMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO)

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002720-09.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: ALDEMAR ANTONIO COSMA EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. I. Analisando a petição inicial, pode-se notar que 

intenciona o autor liquidar e executar uma sentença proferida em outra 

unidade jurisdicional, notadamente em outra unidade da Federação. É certo 

que a lei n.º 7.347, de 24 de Julho de 1.985 é clara ao aduzir que: Art. 18. 

Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 

honorários de advogado, custas e despesas processuais. No entanto, tal 

determinação vale para a ação de conhecimento, onde evidentemente 

impera o interesse coletivo ou individual homogêneo. No caso de 

liquidação ou execução de sentença proferida em ação civil pública, o 

interesse em litígio é puramente privado e disponível, de forma que é 

plenamente cabível o recolhimento de custas, conforme já decidido pelos 

tribunais pátrios. Nesse sentido: TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

00675809620138260000 SP 0067580-96.2013.8.26.0000 (TJ-SP). Data de 

publicação: 23/05/2013. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Custas 

iniciais. Recolhimento devido. Instauração de novo contraditório. Decisão 

correta. RECURSO IMPROVIDO. Se eventualmente tal ação fosse efetivada 

no bojo dos próprios autos, sequer haveria cobrança de custas, nos 

termos do item 6.7.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT. No entanto, no caso 

como no dos autos, a distribuição e processamento da ação encontra-se 

sujeita ao recolhimento das custas e da taxa judiciária, conforme 

determina o item 6.7.1.1 da regulamentação administrativa de regência ora 

citada. Parágrafo único. Quando o cumprimento da sentença for 

proveniente de outro juízo (artigo 516 do CPC), a distribuição ao juízo 

competente para processá-lo deverá ser precedida do recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada. Na mesma 

esteira, podemos concluir que, sendo à execução de sentença emanada 

de outro juízo aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título 

executivo judicial, as custas e taxa judiciária devem ter como relação o 

montante do valor pleiteado na causa. Ademais, não há porque deferir o 

recolhimento das custas ao final do processo, eis que não fora sequer 

alegado um motivo para tal. Portanto, não tendo sida requerida a justiça 

gratuita e não sendo recolhidas as custas processuais, determino que 

sejam os autores intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas do processo, sob pena de extinção com a consequente baixa 

na distribuição. II. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de 
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agosto de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003217-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PASA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003217-23.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARILENE PASA DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, completar a petição inicial, indicando a profissão, bem como trazer 

aos autos comprovante de endereço atualizado, nos termos do artigo 319, 

II, do CPC. 2. Intime-se a ainda parte autora para, no mesmo prazo, 

emendar a petição inicial, acostando ao feito o comprovante de pagamento 

dos valores apontados ou, caso este tenha sido realizado através do 

“backoffice”, indique o investidor que efetuou o pagamento, acostando ao 

feito o comprovante de pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. 3. De outro lado quanto a 

isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X 

BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO 

DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros 

associativos do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar 

cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 

n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 4. Entretanto, restando 

comprovada de fato, defiro o benefício da justiça gratuita nos moldes do 

art. 98 e seguintes do CPC. 5. Após, concluso para deliberação. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003935-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA LEYLA DA SILVA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003935-20.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARTHA LEYLA DA SILVA PRATES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicando o endereço 

eletrônico, nos termos do artigo 319, II, do CPC. 2. Intime-se ainda a parte 

autora para que, no mesmo prazo, emende a petição inicial, informando 

precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta adquiriu da 

requerida, as bonificações eventualmente recebidas, ou, caso este tenha 

sido realizado através do “backoffice”, indique o investidor que efetuou o 

pagamento, acostando ao feito o comprovante de pagamento/quitação do 

indigitado valor ao mesmo, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3. 

De outro lado, a isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no 

artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase 

cognitiva, não se aplicando para as ações individuais, em que se postula a 

liquidação de danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo 

processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. 

Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - 

Na execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X 

BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO 

DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros 

associativos do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar 

cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 

n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 3. No mesmo sentido tenho 

que a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já 

que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade da autora 

em suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da 

petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao 

Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. 

No caso, a autora aduz que efetuou aquisição de contas da requerida 

para investimento, efetuando pagamento de parcela incompatível com a 

alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência 

traçado pela legislação de regência. 4. Após, concluso para deliberação. 

5. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000026-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FUMEGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE OAB - MT22046/O 

(ADVOGADO)

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE OAB - MG0074307A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000026-33.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: LAURA FUMEGALI REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. I. Segundo 

consta no endereçamento da peça ora apresentada, o processo é 

direcionado ao Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde. 

II. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 206 de 558



a presente demanda, determinando a remessa destes autos à Quinta Vara 

desta Comarca. III. Intimem-se e cumpra-se. IV. Preclusa esta decisão, 

remetam-se os autos à Vara competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001230-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO WEBER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001230-49.2017.8.11.0045 

AUTOR: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR, JOSE LOURENCO DA SILVA 

JUNIOR - ME RÉU: FABIO EDUARDO WEBER Vistos etc. I. Na esteira do 

disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, e art. 287, todos do CPC, 

intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de indicar: a) o endereço eletrônico da parte requerida; 

b) instrumento procuratório que confira poderes ao advogado para 

representa-lo em juízo; c) a comprovação idônea, de que não detém 

condições de arcar com o pagamento das despesas do processo já que 

trata-se de pessoa jurídica. II. Após, venham conclusos. III. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002661-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARTINELLI GRIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR CARLOS FAVERO - ME (RÉU)

VILMAR CARLOS FAVERO (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002661-84.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ELZA MARTINELLI GRIS RÉU: VILMAR CARLOS FAVERO - ME, VILMAR 

CARLOS FAVERO, BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. I.Na esteira do 

disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. IV e V, art. 324, e art. 292, inc. 

VI, todos do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: a) Indicar a quantificação do pedido 

de danos morais; b) corrigir o valor atribuído à causa, que deverá 

corresponder à soma dos valores de todos os pedidos cumulados; c) 

indicar endereço eletrônico das partes. II.Após, venham conclusos. 

III.Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001226-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001226-12.2017.8.11.0045 

AUTOR: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR, JOSE LOURENCO DA SILVA 

JUNIOR - ME RÉU: EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA Vistos etc. I. Na 

esteira do disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, e art. 287, todos 

do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de indicar: a) o endereço eletrônico da parte 

requerida; b) instrumento procuratório que confira poderes ao advogado 

para representa-lo em juízo; c) a comprovação idônea, de que não detém 

condições de arcar com o pagamento das despesas do processo já que 

trata-se de pessoa jurídica. II. Após, venham conclusos. III. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001229-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE MENDES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001229-64.2017.8.11.0045 

AUTOR: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR, JOSE LOURENCO DA SILVA 

JUNIOR - ME RÉU: ELIETE MENDES DE OLIVEIRA Vistos etc. I. Na esteira do 

disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, e art. 287, todos do CPC, 

intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de indicar: a) o endereço eletrônico da parte requerida; 

b) instrumento procuratório que confira poderes ao advogado para 

representa-lo em juízo; c) a comprovação idônea, de que não detém 

condições de arcar com o pagamento das despesas do processo já que 

trata-se de pessoa jurídica. II. Após, venham conclusos. III. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRIMARA WELTER (RÉU)

IVETE LURDES KOCHHANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000947-26.2017.8.11.0045 

AUTOR: DERCI DA ROSA RÉU: IVETE LURDES KOCHHANN, EDRIMARA 

WELTER Vistos etc. I. Apesar de o autor se intitular como hipossuficiente, 

inexistem quaisquer elementos capazes de demonstrar que o mesmo não 

possui capacidade de arcar com as custa processuais, eis que não 

trouxe aos autos documentos comprobatórios. II. Sendo assim, intime-se o 

autor para emendar a inicial (art. 321 do CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: a) comprovar a 

miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando documentos 

necessários para a prova de tal fato, sob pena de indeferimento do 

benefício da gratuidade de justiça; b) indicar os endereços eletrônicos de 

todas as partes; III. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

abril de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 12078 Nr: 869-06.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR GRANDI, MASSA FALIDA DA 

FERTIGRÃOS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEY GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:MT/7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEREIRA LAZERIS - 

OAB:OAB/PA 2767-B

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 12078

TIPO: EXECUÇÃO

Vistos etc.

 Defiro requerimento de fls. 98, devendo ser oficiado ao juízo deprecado 

informando que a credora se trata de empresa em processo de falência, 

cujo pagamento das custas somente poderá ser efetuado no final do feito 

falimentar.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 19 de julho de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 207 de 558



CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106673 Nr: 2150-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 106673

TIPO: EXECUÇÃO

Vistos etc.

 Cuida-se de Exceção de Pré-executividade cujos argumentos são os 

seguintes:

a) Argumenta a carência de ação por ausência de título executivo quanto 

ao seguro (agrícola, penhor e vida) que está sendo executado sem 

constar prova da contratação;

b) Argumenta que, se comprovada a contratação, resta claro que a 

embargada promoveu a prática da venda casada, o que é vedado pela 

legislação consumerista;

c) Sustenta que a exclusão da mora é devida já que a cobrança dos 

seguros é indevida, já que se trata de encargos ilegais;

d) Sustenta que o Decreto-lei 167/67 não fez previsão de comissão de 

permanência, mas tal consta no título.

 Em resposta, o Banco do Brasil:

a) O título e a planilha de débito estão anexas aos autos, logo, não se 

pode falar em ausência do título;

b) Quanto à comissão de permanência, de acordo com a súmula 294, a 

proibição é de cumulação, de modo que os argumentos são todos 

inconsistentes.

 Relatei, fundamento e decido.

 Quanto à contratação de seguro, temos que é uma cláusula acessória, 

cujo débito ocorreu na conta vinculada (conforme extrato existente nos 

autos), mas o Executado questiona se a contratação ocorreu de fato ou 

não e, a partir desse ponto, sustenta diversas hipóteses, dentre as quais, 

a venda casada.

 Ora, a exceção de pré-executividade não tem espaço para conjecturas 

ou hipóteses que demandam instrução processual. Para tanto, deveria o 

devedor ter ajuizado embargos.

 Se o seguro era para ser contratado em seguradora específica, deveria 

ao menos o devedor juntar algum documento indicando a negativa da 

contratação para que o valor cobrado fosse abatido do total. Mas tal 

providência não foi tomada.

 Quanto ao argumento de venda casada, a simples existência de cláusula 

pactuando contratação de seguro não basta para concluir pela ilegalidade 

da operação.

 Ademais, se houver alguma cobrança acessória indevida, é o caso de 

simples abatimento do valor, sem extinção do processo.

 Por fim, quanto ao argumento de que a comissão de permanência não 

pode ser utilizada, ao compulsar os cálculos de fls. 21/22, temos que 

sequer ocorreu a cobrança de tal encargo.

 Rejeitados os argumentos.

 Intime-se o credor para requerer o que de direito, indicando bens 

passíveis de penhora.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 19 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89994 Nr: 3879-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, ALFREDO ZUCCA NETO - OAB:154694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em atendimento ao item III, de fls. 341, impulsiono o 

feito e intimo a parte autora, a fim de que, providencie o recolhimento das 

diligências do Oficial de Justiça para avaliação dos Imóveis penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99862 Nr: 5831-23.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIN EL HAGE - OAB:19/TO

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos, constatei que, ainda não 

houve a devolução da Carta Precatória conforme informado em petição de 

fls. 93 à105. Dessa forma impulsiono o feito, a fim de que seja solicitado 

informações a respeito da referida Deprecata.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95657 Nr: 2446-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ALVES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO 

GUILHERME SCHNITZER NETO, para devolução dos autos nº 

2446-67.2014.811.0045, Protocolo 95657, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143429 Nr: 5315-95.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, 

RODRIGO BINI, JOSÉ PAULO KUMMER, OSVALDO MACHADO DE 

OLIVEIRA, VITOR PAULO PASSAGLIA, JEOVA PEREIRA, ANTONIO 

DONIZETE CAVALARO, GILMAR OLIVEIRA PINTO, JORGE ANTONIO 

ANDRETTA, VILSON GONZALES KIRST, CLAUDINEI MELO FREITAS, 

SANDRA REGINA PRIMAO BARZOTTO, JAIR KAUFFMAN, JOSE MAURO 

DAMBROS, ELEDIR PEDRO TECHIO, AIRTON ANTONIO ZANETTI, EVERTOM 

MELCHIOR, INEZ CAETANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FREDERICO 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA SOTIER 

WOLFF, para devolução dos autos nº 5315-95.2017.811.0045, Protocolo 

143429, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110495 Nr: 4208-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA SOTIER 

WOLFF, para devolução dos autos nº 4208-84.2015.811.0045, Protocolo 

110495, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122089 Nr: 1654-45.2016.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRAGA CALÇADOS, CONFECÇÕES, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, na pessoa do PROCURADOR GERAL DO ESTADO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 122089

TIPO: COMUM

Vistos etc.

 Intime-se a Fazenda Pública Estadual, com remessa dos autos para 

contestação do pedido principal apresentados nos autos.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 20 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 2064-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, CLAIR NADIN, JURACI NADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 41755

TIPO: USUCAPIÃO

Vistos etc.

 Intime-se o Autor para se manifestar no prazo de 15 dias quanto à petição 

da União.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 20 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002720-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAR ANTONIO COSMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO)

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002720-09.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: ALDEMAR ANTONIO COSMA EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. I. Analisando a petição inicial, pode-se notar que 

intenciona o autor liquidar e executar uma sentença proferida em outra 

unidade jurisdicional, notadamente em outra unidade da Federação. É certo 

que a lei n.º 7.347, de 24 de Julho de 1.985 é clara ao aduzir que: Art. 18. 

Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 

honorários de advogado, custas e despesas processuais. No entanto, tal 

determinação vale para a ação de conhecimento, onde evidentemente 

impera o interesse coletivo ou individual homogêneo. No caso de 

liquidação ou execução de sentença proferida em ação civil pública, o 

interesse em litígio é puramente privado e disponível, de forma que é 

plenamente cabível o recolhimento de custas, conforme já decidido pelos 

tribunais pátrios. Nesse sentido: TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

00675809620138260000 SP 0067580-96.2013.8.26.0000 (TJ-SP). Data de 

publicação: 23/05/2013. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Custas 

iniciais. Recolhimento devido. Instauração de novo contraditório. Decisão 

correta. RECURSO IMPROVIDO. Se eventualmente tal ação fosse efetivada 

no bojo dos próprios autos, sequer haveria cobrança de custas, nos 

termos do item 6.7.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT. No entanto, no caso 

como no dos autos, a distribuição e processamento da ação encontra-se 

sujeita ao recolhimento das custas e da taxa judiciária, conforme 

determina o item 6.7.1.1 da regulamentação administrativa de regência ora 

citada. Parágrafo único. Quando o cumprimento da sentença for 

proveniente de outro juízo (artigo 516 do CPC), a distribuição ao juízo 

competente para processá-lo deverá ser precedida do recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada. Na mesma 

esteira, podemos concluir que, sendo à execução de sentença emanada 

de outro juízo aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título 

executivo judicial, as custas e taxa judiciária devem ter como relação o 

montante do valor pleiteado na causa. Ademais, não há porque deferir o 

recolhimento das custas ao final do processo, eis que não fora sequer 

alegado um motivo para tal. Portanto, não tendo sida requerida a justiça 

gratuita e não sendo recolhidas as custas processuais, determino que 

sejam os autores intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas do processo, sob pena de extinção com a consequente baixa 

na distribuição. II. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de 

agosto de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000807-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000807-89.2017.8.11.0045. Vistos etc., Chamo o feito a 

ordem e revogo a decisão constante no id 14167722. Analisando o laudo 

pericial apresentado no Id 11132460, tenho que a tutela de urgência 

vindicada no id 13836657, nesse momento, encontra guarida. Conforme se 

extrai da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, 

dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…) Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisitos: (i) da incapacidade para o trabalho; (ii) da 

qualidade de segurado; e (iii) do período de carência necessário. Quanto 

ao período de carência, verifico que a autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio doença até a data de 28/08/2017 (id 13836681 e id 

13836699), suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de 

segurado, nos termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91. Quanto à 

incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar que o autor 

encontra-se acometido de patologias que o impedem de exercer o labor 

para o qual se encontrava habituado e apto. De acordo com a perícia 

realizada (id 11132), o autor está acometido de doença degenerativa, 
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traumática, evolutiva e irreversível, resultando em incapacidade total e 

permanente para o trabalho. Logo, entendo presente o periculum in mora 

(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O NOME DO 

SEGURADO: MILTON ALVES; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: 

AUXÍLIO-DOENÇA; c) CPF: 243.124.609-49; d) A RENDA MENSAL ATUAL: 

NÃO CONSTA; e) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS 

DA DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO 

À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da presente decisão, a fim 

de que a demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este 

tempo será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. 

Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da 

presente, procedendo ainda sua citação para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do 

art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000518-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT0018310A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jéssica Regina Wohlemberg (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000518-25.2018.8.11.0045. 

IMPETRANTE: W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP IMPETRADO: 

JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG Vistos. 1. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por WM Serviços Ambientais 

LTDA-EPP em face de ato da pregoeira Jéssica Regina Wohlemberg, 

aduzindo em síntese que em 29/01/2018 foi realizado pregão presencial 

002/2018 pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, objetivando a 

contratação de uma empresa especializada para coleta, tratamento e 

destinação final de resíduos perigosos; que o pregão não trazia o valor 

estimado da contratação, apenas a quantidade de resíduo/ano; que em 

troca de e-mails com a pregoeira, esta afirmou que o valor do contrato 

superaria R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que afastaria a aplicação do 

artigo 48, I, da LC 123/2006; que a empresa vencedora apontou preço por 

quilograma de resíduo coletado no valor de R$ 2,40 (dois reais e quarenta 

centavos); que a ausência do valor estimado serviu para burlar o 

dispositivo retro mencionado. Pede, liminarmente, a suspensão do 

processo licitatório, anulação dos atos com vícios de legalidade, bem como 

a adequação do edital de acordo com as disposições legais e, ao final, a 

concessão da segurança. Juntou documentos. É o relatório do 

necessário. DECIDO. 2. A concessão de medida liminar em mandado de 

segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, uma vez que 

alberga o direito líquido e certo, é dizer, aquele que deflui da 

documentação acostada aos autos, dispensando qualquer dilação 

probatória. De efeito, para a concessão de liminar devem concorrer dois 

requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou 

fundamento em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade 

da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de 

difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for 

mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional 

instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito. No caso 

vertente, a liminar postulada é de ser indeferida, em razão de não estar 

suficientemente demonstrada violação ou justo receio de violação a direito 

líquido e certo da impetrante, nesta quadra de cognição sumária. Como se 

sabe, o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade, cabendo 

àquele que o questiona demonstrar sua desconformidade com o 

ordenamento jurídico. No caso, o ato impugnado aparenta preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 4º da lei 10.520/2002, notadamente a 

definição do objeto da licitação, indicação do local, dias e horários em 

poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital (que sequer aportou aos 

autos), além das exigências indicadas no artigo 3º, inciso, I, da mesma lei. 

Verifica-se, portanto, que na modalidade pregão, aparenta inexistir 

obrigatoriedade de constar no edital (repita-se, documento não acostado 

ao feito) o orçamento e planilhas estimando o custo da contratação, nesse 

sentido, os arestos do Tribunal de Contas da União abaixo colacionados: 

“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DA LEI DE LICITAÇÕES. POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO 

DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE 

ENTRE DISPOSITIVOS DO EDITAL. CONTRATO. EXECUÇÃO. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 1. Na licitação na modalidade 

pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, devendo 

estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. 

Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade 

e conveniência de incluir esse orçamento no edital ou de informar, no ato 

convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para 

obtê-lo.” (Acórdão nº 114/2007, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler) “9. 

Assim, ressalvada a necessidade de que as estimativas estejam 

presentes no processo, acredito que deve ficar a critério do gestor a 

decisão de publicá-las também no edital, possibilitando desse modo que 

adote a estratégia que considere mais eficiente na busca pela 

economicidade da contratação.” (Acórdão nº 1405/2006, Plenário, rel. Min. 

Marcos Vinicios Vilaça) Mais, não restou suficientemente demonstrado 

nesse juízo perfunctório, que a ausência de apontamento do valor 

estimado da contratação provocou a prática de atos ilegais na 

contratação, notadamente a violação do disposto no artigo 48, I, da Lei 

complementar 123/2006. É que o documento acostado ao feito (ata de 

abertura e julgamento do pregão presencial – id. 11743016) aponta a 

existência de apenas dois participantes, a atrair a aplicação do disposto 

no artigo 49, II e III da Lei Complementar 123/2006. Além disso, 

compulsando o material cognitivo acostado ao feito, verifica-se que a 

impetrante sequer participou do referido pregão, o que lhe subtrai, em 

tese, o direito público subjetivo ao presente mandamus, nos termos do 

artigo 4º da lei 8.666/93. Por certo que o caminhar dos autos pode apontar 

para uma quadra diversa. No entanto, no presente momento, para um juízo 

de cognição sumária, não vejo relevância do fundamento em que se 

assento o pleito inaugural para o deferimento liminar da medida. 3. Posto 

isso, INDEFIRO o pedido liminar veiculado na petição inicial. 3.1. 

Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) impetrada(s) a fim de que, no prazo de 

dez (10) dias, preste(m) as informações que julgar(em) necessárias (Lei 

nº 12.016/2009, art. 7º, I). 3.2. Se as informações vierem acompanhadas 

de documentos, diga o impetrante, em cinco (05) dias, sendo vedada a 

juntada de novos documentos, sob pena de desentranhamento. 3.3. 

Cumpridos os itens supra, prestadas ou não informações, manifeste o 

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. 3.4. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 19 de julho 

de 2018. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002950-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO RENATO PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002950-17.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: HILARIO RENATO PICCINI Vistos. 1. Para melhor 

esclarecimento acerca das condições de trabalho ofertadas (noturno, 

perigoso ou insalubre), bem como das condições sociais do menor e sua 

família, atento ao princípio do melhor interesse do menor, designo 

audiência de justificação para o dia 01/08/2018, às 15h00min. 2. Deve a 
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advogada trazer a parte autora, o adolescente interessado e sua genitora 

para comparecerem ao ato, munidos de documentos que entendam 

relevantes para o esclarecimento pretendido, inclusive acompanhados de 

testemunhas, caso entendam necessário. 3. Anoto, ainda, que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. 4. Notifique-se o Ministério Público. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 19 de julho de 2018. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002393-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DE FREITAS NEUBUSER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 10 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001903-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS OAB - PB13040 (ADVOGADO)

HERMANO GADELHA DE SA OAB - PB8463 (ADVOGADO)

FERNANDA ROLIM E SILVA OAB - PB16359 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35441 Nr: 491-40.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAMACY SARA ABREU SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação dos advogados da parte autora para que fiquem cientes da 

perícia médica agendada para o dia 15/08/2018 às 8:30h com o Dr. Guido 

Vaca Cespedes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117993 Nr: 8410-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIO APARECIDO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para que fique ciente da pericia 

médica agendada para o dia 15/08/2018 às 8:30h na Clinica do Dr. Guido 

Vaca Cespedes.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001240-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX EDUARDO GALEGO OAB - SP259772 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001294-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001761-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERVANARIO SERRA AZUL COMERCIO DE ERVAS MEDICINAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122419 Nr: 1812-03.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA MINEIRO LTDA ME, TERESINHA DE 

FREITAS BORGES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência, INTIMO ainda para 

fornecer número da residência, uma vez que consta apenas AP 0 na 

petição de fl. 53.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104940 Nr: 1250-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Intimação das partes por seus procuradores, para que fiquem cientes 

acerca do agendamento da perícia que se realizará no dia 22/08/2018, a 

partir das 09h00min, no imóvel em questão, Com o perito Douglas Puhl 

CRECI:F 3518.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39143 Nr: 4168-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA - produtos agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE 

COLA PEREIRA DOS SANTOS, ELAINE KESSLER BUTTNER, CARLOS 

VALDEMAR BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Nos termos da decisão de fl. 203 e da certidão do distribuidor e contador 

de fl. 205 e verso, INTIMO a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze)dias, complemente o pagamento das custas e taxa judiciária no 

valor de R$ 4.908,56 (quatro mil, novecentos e oito reais e cinquenta e 

seis centavos), sendo R$ 2.297,28 (dois mil duzentos e noventa e sete 

reais e vinte e oito centavos)de custas judiciais e R$ 2.611,28 (dois mil, 

seiscentos e onze reais e vinte e oito centavos)de taxa judiciária, SOB 

PENA DE EXTIÇÃO DO PROCESSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88553 Nr: 2439-12.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2439-12.2013.8.11.0045.

Tomando-se em consideração que o instrumento de contrato que 

guarnece a petição inicial detém as características de título executivo 

extrajudicial [art. 784, inciso III do Código de Processo Civil], dado a 

ausência de citação do réu, CONVERTO o pedido de busca e apreensão 

formulado na peça inicial em ação de execução, ‘ex vi’ do teor do disposto 

no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 911/1969 c/c o art. 329, inciso I do Código de 

Processo Civil.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, haja vista que se trata de 

ação de busca e apreensão convertida em ação de execução por quantia 

certa.

Proceda-se à citação do executado para que, no prazo de 03 (três) dias, 

realize a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 

do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil].

Arbitro honorários de advogado no percentual correspondente a 10% do 

valor total devido, registrando-se que, para a hipótese de pronto 

pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 827, paragrafo 

único do Código de Processo Civil].

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80264 Nr: 4332-09.2011.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDLFB, MFB, MLB, WABL, OL, CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4332-09.2011.811.0045.

Considerando-se o conteúdo da carta de exigência, elaborada pelo 

Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos 

de Lucas do Rio Verde/MT, DETERMINO que se proceda ao aditamento dos 

formais de partilha de acordo com os termos da carta. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102310 Nr: 6479-03.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6479-03.2014.811.0045 – CÓD. 102310.

Considerando-se que a Fazenda Pública, devidamente intimada, deixou de 

apresentar impugnação à execução, com fundamento no conteúdo do art. 

535, § 3.º do Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que se 

providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento 

de cumprimento de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115173 Nr: 6761-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vania Fatima de Paula - 

OAB:10140/O

 Processo n.º 6761-07.2015.811.0027.

Designo o dia 11 de setembro de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo requerente, mediante a 

expedição de mandado judicial [art. 455, § 4.º, inciso IV do Código de 

Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 
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testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se o autor e a requerida, mediante a expedição de mandado 

judicial, registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a 

recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 

385, § 1.º do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83690 Nr: 3188-63.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO VALDIR SCHVINN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intime-se o 

executado/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.Intimem-se.Lucas do 

Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37761 Nr: 2798-64.2010.811.0045

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHB, VPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANDOLOSO 

MENEGAZZO - OAB:17494/MT, Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial por Luciano Braga contra Pedro Henrique Braga, para o fim de:a) 

DECRETAR a nulidade do assento de nascimento do menor Pedro Henrique 

Braga, registrado no Cartório de Registro Civil da Comarca de Primavera 

do Leste/MT, conforme certidão lavrada no termo n.º 8076/00, fl. 165, do 

Livro n.º 26, para a finalidade específica de registrar que o menor não é 

filho do requerente Luciano Braga, excluir os dados relativos à 

ascendência paterna e constar o nome do infante como: Pedro Henrique 

Bezerra;b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Isento do pagamento de custas judiciais e emolumentos [art. 141, § 2.º 

da Lei n.º 8.069/1990].Preclusa esta decisão, DETERMINO que seja 

expedido mandado ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Primavera 

do Leste/MT, com o objetivo básico de promover a retificação do assento 

de nascimento do menor, para o fim de proceder à modificação do nome 

do menor e à exclusão do nome de Luciano Braga da condição de pai e 

também eliminar a indicação de Valdevino Braga e Eva Alves Braga como 

avós paternos.Após as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34475 Nr: 4220-11.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FILHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4220-11.2009.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 387-48.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON DA SILVA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/16.505-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Processo n.º 387-48.2010.811.0045.

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Jacson da Silva 

Dantas contra Hospital São Lucas, em que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que conforme se 

extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28808 Nr: 2360-09.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO 

SCHIMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Processo n.º 2360-09.2008.811.0045 – CÓD. 28808.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 213 de 558



parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens, livres e 

desembaraçados, passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o 

propósito de obter as duas últimas declarações de imposto de renda dos 

executados.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116216 Nr: 7368-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARAH ALINE COSTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAL ELÉTRICA 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 7368-20.2015.8.11.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

 Intime-se a exequente, mediante a expedição de carta guarnecida com 

aviso de recebimento, acerca da liberação dos valores em dinheiro, 

realizada através da ordem de expedição de alvará [art. 450, § 3.º da 

CNGCGJ/TJMT]. Intime-se a exequente, através do advogado constituído, 

via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada 

realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência 

de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, 16de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38023 Nr: 3060-14.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZANBENEDETTI - OAB:OAB/RS 63.796, KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Processo n.º 3060-14.2010.811.0045.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por Banco John Derre S/A contra Gilberto Eberhardt e Eunice Zenaide 

Maciel Eberhardt, em que pretende a satisfação de dívida 

consubstanciada em título executivo extrajudicial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida Cumpre destacar, também, que conforme se extrai 

do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Expeça-se alvará de liberação, referente ao valor dos honorários, em 

benefício do perito.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32433 Nr: 2182-26.2009.811.0045

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO FERMIANO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES FLEIRY LIZ LEAL, EMERSON PINTO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, Marco Antonio Mendes - OAB:11341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARQUEZAN AUZANI - OAB:16.445/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES - OAB:16445

 Processo n.º 275/2009.

De acordo com a norma de regência, para a validade da citação pelo 

correio afigura-se indispensável que o destinatário-réu receba, 

pessoalmente a missiva, e aponha a assinatura no respectivo aviso de 

recebimento. Não basta simplesmente à entrega da carta no endereço do 

destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro 

Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte 

Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. 

Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o aviso 

de recebimento, que guarnecia a carta de citação pelo correio, foi 

recebido por pessoa totalmente diversa do réu, e que o fato, isoladamente 

considerado, de o endereço corresponder a um condomínio não significa 

dizer que o réu resida no lugar, considero ineficaz e não-válido o ato de 

citação e intimação anteriormente concretizados e, portanto, DECRETO a 

nulidade da citação.

Proceda-se à citação do requerido, mediante a expedição de carta 

precatória, registrando-se o referencial de indicado na petição juntada na 

fl. 117 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88647 Nr: 2537-94.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FRANCISCA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

HOMOLOGAR, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha amigável discriminado na petição inicial, dos 

bens deixados pelo falecimento de Rubens Demetriuk, atribuindo àqueles 

que nela figurem os respectivos quinhões, ressalvados eventuais direitos 
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de terceiros, porventura existentes.Isento do pagamento de custas 

judiciais, devido a concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita.Preclusa a presente decisão, expeçam-se formais de partilha e 

logo em seguida proceda-se a intimação das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal [art. 659, § 1.º do Código de Processo Civil], 

arquivando-se o feito, com as respectivas baixas no Cartório da 

Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, 

em 18 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98576 Nr: 4854-31.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

no pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidentalmente a demanda 

executiva ajuizada por Raquel Pereira dos Santos, para o fim de: a) 

HOMOLOGAR o reconhecimento da procedência do pedido e ACOLHER, 

na sua feição, integral, os cálculos de liquidação da dívida apresentados 

por parte da autarquia exequente; b) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil.Com fundamento no 

conteúdo do art. 535 do Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que 

se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida no 

requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35744 Nr: 762-49.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINOS ROBERTO PINTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 762-49.2010.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de homologação do cálculo de liquidação da 

dívida, formulado pelo exequente. Conforme este magistrado já registrou, 

de forma bastante didática, em dois momentos anteriores, subsiste, no 

caso concreto, a necessidade de realizar a liquidação da dívida, por 

arbitramento, para apurar o ‘quantum debeatur’ e o cumprimento de 

sentença, na forma que o exequente formulou, não é possível, sob pena 

de grave inversão tumultuária do processo, de ser desmembrado em dois 

tópicos.

 Ademais, de suma importância frisar, por oportuno, que sequer deu-se 

início a etapa do cumprimento de sentença, propriamente dita, que, por 

óbvio, pressupõe a liquidação da dívida. Impossível, portanto, realizar-se a 

homologação dos cálculos, mesmo que limitados à questão da 

quantificação das ‘astreintes’, e considerar-se operada a preclusão, até 

mesmo porque a empresa executada sequer foi intimada na forma do art. 

513 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, ainda, que o advogado que patrocina a defesa do 

exequente não é obrigado a concordar com as decisões judiciais 

proferidas. Isso é de conhecimento geral. Todavia, deve, neste caso, 

interpor o devido recurso. A insistência indevida e reiterada em ver 

reanalisada questão, que já foi, à exaustão, decidida por este magistrado, 

pode configurar, na hipótese concreta, ato atentatório à dignidade da 

justiça caso reiterada mais uma vez neste processo [art. 77, inciso IV e § 

1.º do Código de Processo Civil].

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se as 

partes, devidamente intimadas acerca do conteúdo da decisão judicial 

juntada na fl. 185 dos autos, apresentaram manifestação. Depois, e 

somente após elaborada a referida certidão, é que os autos devem vir 

conclusos.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43559 Nr: 3867-97.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT, WAGNER SANTOS LIRA - OAB:13026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3867-97.2011.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se 

existem valores em dinheiro penhorados, depositados na Conta Única, 

vinculados ao processo. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90778 Nr: 4683-11.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FUMAGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 4683-11.2013.811.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23637 Nr: 1480-51.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

ARMINDO DRESCHER, LEONIR SOUZA DRESCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10.319/MT, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 Processo n.º 1480-51.2007.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 265 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 468 Nr: 523-65.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO TRABALHADORES NA 
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MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE L.R.V

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR A. BEARSI - OAB:4.468, 

REINALDO OLIVEIRA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT. 310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Processo n.º 523-65.1998.811.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que o 

executado, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizou o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada nas fls. 669/671 dos 

autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2195 Nr: 239-23.1999.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 239-23.1999.811.0045.

Intime-se a exequente acerca do conteúdo da petição e documento 

juntados na fl. 243 dos autos. Aguarde-se a realização do pagamento.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2670 Nr: 2-62.1994.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK - 

OAB:59.455/RS, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, Tiane Vizzotto - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 2-62.1994.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 246 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29748 Nr: 3879-19.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO JAPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Processo n.º 3879-19.2008.811.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 119 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32304 Nr: 2170-12.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU LUIZ TRÊS, AURORA TRÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS MENEGON - 

OAB:11.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAN DOS SANTOS PUHL - 

OAB:OAB/MT 24067/O

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 2082-81.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO, ANDRÉIA HECK FAXO, TIANE VIZZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, Tiane Vizzotto - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 Processo n.º 2082-81.2003.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Névio Manfio, 

Andreia Heck Faxo e Tiane Vizzotto contra Cooperativa Agropecuária 

Lucas do Rio Verde Ltda., que objetiva a promover a liquidação da 

obrigação definida na sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida, conforme cópia do termo de acordo, que segue 

em anexo, protocolizado no âmbito do processo cível n.º 

2-62.1994.811.0045, código 2670, que abrange também o presente 

processo. Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai do teor do 

termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação da transação civil, visto que em consonância 

com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92561 Nr: 6408-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SUFREDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRELUCAS CONCRETO USINADO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, Luis Augusto Loureiro de Carvalho - OAB:17798, 

Thalisson Make Fernandes Ramos - OAB:23316

 Processo n.º 6408-35.2013.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

a respeito do teor da impugnação a penhora. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93208 Nr: 426-06.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ROQUE SCHWEIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 426-06.2014.811.0045.

Proceda-se à intimação do executado, mediante a expedição de mandado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94313 Nr: 1269-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME NICARETTA, FERNANDA CRISTINA NICARETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ROQUE SCHWEIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1269-68.2014.811.0045.

Proceda-se à intimação do executado, mediante a expedição de mandado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37155 Nr: 2192-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA SANCHEZ CERNECK, ÂNGELA MARIA 

SANHEZ CERNECK E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 Processo n.º 2192-36.2010.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Ângela Maria 

Sanchez Cerneck contra Banco Panamericano S/A, que visa a satisfação 

da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada no processo, bem 

prol da exequente.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42634 Nr: 2943-86.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE, LUIZ GONZAGA 

DUARTE, AGROPECUÁRIA SANTA INES LTDA, ANNA LUIZA DUARTE 

MAIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANTONIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - 

OAB:153968/SP, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT, 

WILSON DE MORAES MAIELLO - OAB:79.319/SP, WILSON DE MORAES 

MAIELLO JUNIOR - OAB:180474/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Processo n.º 2943-86.2011.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Anna Luiza Duarte 

Maiello contra Renato Antônio Duarte, que objetiva a promover a liquidação 

da obrigação definida na sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 
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Código de Processo Civil.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 310 dos autos. 

Após, preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38725 Nr: 3762-57.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Processo n.º 3762-57.2010.811.0045.

Intime-se a exequente e os executados para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, se manifestem sobre o teor dos requerimentos formulados pelos 

terceiros-credores arquivados nas fls. 249/253, 254/256, 257/286 e 

289/310 dos autos.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, a remessa de cópia das matrículas atualizadas dos bens 

imóveis, objeto das matrículas n.º 612, 619, 2921, 2953 e 4964.

Após, com a resposta do ofício, venham conclusos para exame

 Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82123 Nr: 1433-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1433-04.2012.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

promova o andamento no processo, pois o prazo requerido, para 

suspensão do processo, já se exauriu.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88239 Nr: 2098-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BARBOSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2098-83.2013.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

promova o andamento no processo, pois o prazo requerido, para 

suspensão do processo, já se exauriu.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89101 Nr: 3006-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BALESTIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, 

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 Processo n.º 3006-43.2013.811.0045.

Proceda-se à intimação das partes, através dos advogados constituídos, 

via DJe, acerca da realização a penhora no rosto dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19745 Nr: 1047-81.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9993-b, 

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1047-81.2006.811.0045.

Existindo informações que demonstram a possível ocorrência do 

falecimento (note-se que não há no processo a certidão de óbito do 

executado, mas somente informações colhidas pelo oficial de justiça) do 

devedor Pedro Lemes de Almeida Neto, com lastro no teor do art. 313, 

inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

andamento do processo.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, com o fito de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa 

de cópia da certidão de óbito do executado Pedro Lemes de Almeida Neto. 

Expeça-se ofício ao INSS, com o intuito de requisitar, no prazo de 10 (dez) 

dias, a remessa de informações a respeito da existência de comunicado 

de óbito de Pedro Lemes de Almeida Neto.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar a 

existência de ação de inventário ou de arrolamento de bens deixados em 

virtude do falecimento do ‘de cujus’ Pedro Lemes de Almeida Neto.

Após, com a juntada das respostas, proceda-se à intimação da exequente 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a citação do espólio 

ou dos herdeiros do ‘de cujus’ [art. 313, § 2.º, inciso I do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28559 Nr: 2536-85.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ROBERTO CORTESIA, NEUSA 

CARMELITA KORTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.461-A

 Processo n.º 372/2009.

Em sede de juízo de retratação, realizado no recurso de agravo de 

instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código de Processo Civil], MANTENHO a 

decisão judicial que rejeitou a exceção de pré-executividade, haja vista 

que os fundamentos invocados para ancorar/lastrear o veredicto não 

restaram superados por ulteriores modificações no contexto fático 

estabelecido.
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Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 161 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118198 Nr: 8539-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8539-12.2015.811.0045.

INDEFIRO o pedido de realização da citação do executado por hora certa, 

visto que a citação por hora certa se concretiza, em princípio, 

independentemente, de ordem judicial e pressupõe que o meirinho 

empreenda diligências, por duas vezes, no domicílio/residência do réu sem 

o encontrar e que, ao mesmo tempo, também exista suspeita de ocultação 

[art. 252 do Código de Processo Civil] — exigências/requisitos que, na 

hipótese concreta, ainda não se encontram presentes.

Expeça-se novo mandado judicial de citação do executado, registrando-se 

o referencial de endereço indicado na petição juntada na fl. 53 dos autos, 

devendo, o oficial de justiça, caso presentes os requisitos previstos no 

art. 252 do Código de Processo Civil, realizar a intimação do requerido por 

hora certa.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154704 Nr: 300-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453

 Processo n.º 300-87.2016.811.0045.

Proceda-se à intimação das partes, através dos advogados constituídos, 

via DJe, acerca da realização a penhora no rosto dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153948 Nr: 2244-51.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUDES FARIAS AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei n. 11.343/06, notifique-se o 

acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, oportunidade em que poderá arrolar até 05 (cinco) testemunhas (§ 

1º, do citado Dispositivo Legal).

2. Se a resposta não for apresentada no prazo acima assinalado, nomeio 

para patrocinar a defesa do acusado o i. Defensor Público atuante nesta 

Comarca, devendo ser intimado da nomeação, bem como dada vista dos 

autos ao mesmo para apresentar a Defesa Prévia, no prazo de 10 (dez) 

dias (§ 2º, do mencionado Dispositivo Legal).

 3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público no “item 2” 

do parecer ministerial de fl. 45. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice.

 4. Após, venham-me os autos conclusos.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DOS SANTOS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/08/2018 Hora: 

13:45H, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. Fica desde já INTIMADO 

acerca do AR devolvido ID 14182615, para que informe o endereço 

atualizado do reclamado, sob pena de restar inviabilizada a citação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE CHABUDE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001913-52.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUIS FELIPE CHABUDE 

GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Converto o julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 
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cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 16/08/2018 Hora: 

14:15H, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS XAVIER SILVA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000112-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JONATAS XAVIER SILVA DE 

SANTANA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dê-se vista ao Autor 

para tomar ciência do retorno do AR, bem como se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002183-47.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ELIAS MOREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, proposta 

por ELIAS MOREIRA DE SOUZA, ajuizada em face de MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A., requerendo a condenação da reclamada no pagamento de 

danos morais e materiais. Alega o Autor, que é segurado da reclamada e 

que na data de 03/01/16 quando trafegava pela Rodovia BR 163, veio a 

colidir com uma roda que desprendeu-se de outro veiculo, dando perda 

total no seu carro. Assim, acionou a seguradora que comprovou o 

acidente, fazendo o pagamento do seguro pela tabela FIPE. Acontece, que 

a seguradora calculou o valor pela tabela do mês de março que era de 

R$63.027,00 (sessenta e três mil e vinte e sete reais), entretanto o 

acidente ocorreu em janeiro onde o valor da tabela se encontrava em 

R$64.279,00 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais), 

havendo uma diferença de R$1.252,00 (hum mil, duzentos e cinqüenta e 

dois reais). Por essas razões requer o pagamento da diferença do valor e 

a condenação da Ré por danos morais. Em contestação, a Reclamada 

alega que a documentação para a liberação do seguro somente ocorreu 

no mês de março, não havendo que se falar em dano moral. Requer a 

improcedência da demanda. Em que pese as alegações da parte 

requerida, verifico que é fato incontroverso a data do acidente ocorrida do 

mês de janeiro. Assim, não se justifica o cálculo da tabela FIPE pelo mês 

de março. Evidente que a reclamada não pode ser fazer valer pela 

hipossufciência do consumidor e fazer o pagamento do seguro com lapso 

temporal tão longo. Entender de forma diversa é esquecer-se que a 

relação travada nos autos é de consumo e que a consumidora é a parte 

vulnerável, seja técnica ou econômica. Desta maneira, existe para a 

reclamada o dever pagar a diferença do valor, conforme se apurou nos 

autos. Com efeito, em que pese às razões apresentadas pela parte 

Autora, entendo que não há como reconhecer que a parte Reclamante, 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o fim de: A) 

DETERMINAR que a Reclamada pague à parte Reclamante o valor de 

R$1.252,00 (hum mil, duzentos e cinqüenta e dois reais) a título de danos 
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materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso; B) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT em 21 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002513-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROLIM DE MOURA KOVALESKI (REQUERENTE)

DIEGO ROBERTO KOVALESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

GRUPO GR (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 04/09/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002729-34.2018.8.11.0045. Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada manejado por EDENIR 

CARLOS DA COSTA em face OI S.A, todos qualificados nos autos. Consta 

na inicial em síntese, que o autor é titular da linha telefônica (65) 

3548-9779, adquirido da reclamada. Ocorre que desde novembro de 2017, 

não consegui mais utilizar a linha contratada, alega que sempre pagou as 

faturas em dia, todavia a reclamada paralisou os serviços sem comunicar 

o autor e ao menos justificar a ausência da prestação de serviços. Com o 

fito de solucionar as pendências entrou em contato com a requerida, para 

saber quais eram os problemas ocorrido, e para sua surpresa descobriu 

que seu número telefônico foi alterado para (65) 3549-5765, sem o seu 

consentimento. Para que não houvesse mais problemas o autor procurou 

o PROCON que entrou em contato com a requerida e informou ao autor 

que sua linha estava bloqueada por falta de pagamento da fatura de 

29/04/2017 e que de fato estava em aberto. Em seguida o autor efetuou 

dois pagamentos, sob a promessa de que a reclamada realizaria o 

desbloqueio da linha em 24 (vinte e quatro) horas de acordo com o 

protocolo nº 2018687360252. Todavia, até a presente data a reclamada 

não realizou o desbloqueio, em razão disso requer em sede de tutela 

antecipada determinação judicial para que a requerida restabeleça 

imediatamente os serviços da linha telefônica nº (65) 3548-9779, a suas 

expensas sem qualquer custo adicional para o Autor, bem como que, se 

abstenha de incluir, ou se já incluiu, que exclua IMEDIATAMENTE o nome 

do Autor nos cadastros de inadimplentes do SERASA e SPC, sob pena de 

multa diária. É o relato. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a “probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo”. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto: “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202), e ainda que: “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados à inicial, observo que num juízo 

de cognição sumário, se fazem presentes elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, uma vez demonstrado, em tese, que 

o autor efetuou o pagamento conforme comprovantes em anexo, não 

podendo a Reclamada se negar em efetuar o restabelecimento da linha 

telefônica. Assim, também se faz presente o perigo de dano, pois, 

conforme extrai-se dos autos, a parte Reclamante usa a linha telefônica 

como ferramenta de trabalho, ademais, os aborrecimentos causados pela 

reclamada vem ocorrendo desde de novembro de 2017. Sendo assim, 

diante da presença dos requisitos inerentes às medidas de urgência, além 

da ausência de perigo de irreversibilidade da medida, e considerando, 

ainda, a principiologia que ilumina a matéria de defesa do consumidor, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, tenho que a 

concessão da liminar postulada é medida que se impõe. Isto posto, DEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada e determino que a reclamada promova 

imediatamente o restabelecimento dos serviços da linha telefônica nº (65) 

3548-9779, a suas expensas sem qualquer custo adicional para o Autor, 

bem como que, se abstenha de incluir, ou se já incluiu, que exclua 

IMEDIATAMENTE o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes do 

SERASA e SPC, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Com feito, levando em consideração as regras de 

experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, contrato em discussão ou prova de que a reclamante não 

efetuou o pagamento, bem como, incumbindo ainda a prova quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 

de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005142-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAEL DINIZ SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005142-54.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ATANAEL DINIZ SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de demanda em que a alegação funda-se em 

ocorrência de falha na prestação de serviço, eis que sofreu a suspensão 

indevida dos serviços e foi orientado a pagar todas as faturas pendentes 

para obter o cancelamento. Pugna pela restituição do valor a título de 

danos materiais e indenização para reparação pelos danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito 

contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 

9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o 

que determina o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, a demanda é 

procedente. Consta da inicial que o reclamante aderiu a um contrato junto 

a Reclamada, pagando pelos serviços que não chegou a usufruir. 

Discorre que efetuou uma reclamação junto à Reclamada que afirmou que 

haveria um credito caso pagasse todos os débitos pendentes e ainda 

assim não recebeu os créditos conforme prometido. Demonstra que as 

partes Reclamante e Reclamada tentaram resolver o problema 

administrativamente, mas não lograram êxito. A Reclamada, por sua vez, 

apresenta defesa asseverando não estar provado o dano moral, afirma 

que não trouxe o reclamante qualquer número de protocolo que 

comprovasse a tentativa de solucionar a questão administrativamente, 

bem assim que não houve conduta ilícita. Com efeito, não merecem 

prosperar as alegações da reclamada que não encontram qualquer 

embasamento. Não se tem dúvidas de que houve negligência por parte da 

Requerida ao cobrar pela instalação de um serviço e efetuar cobranças 

por serviços não prestados, configurando assim, falha no serviço 

prestado por parte da Requerida. Neste sentido, a requerida também não 

trouxe qualquer prova de que as alegações vertidas na inicial são 

inverídicas, o que poderia ser facilmente comprovado pela demandada. No 

entanto, não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, 

desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nesse diapasão, como a operadora 

não cumpriu com sua obrigação no contrato consistente na instalação do 

plano contratado. Impositiva a condenação da requerida em danos morais. 

Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta negligente da empresa, conseqüentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação 

de consumo sob exame a responsabilidade objetiva do estabelecimento 

bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de 

seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não 

forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e consequências 

deletérias ao direito do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Da 

mesma sorte, razão cabe à autora quanto aos pedidos de danos materiais 

para ter restituída a quantia dispendida pela instalação, sendo R$ 120,97 

(cento e vinte reais e noventa e sete centavos), que deverão ser 

devolvidos à reclamante da forma simples e atualizada, e não em dobro eis 

que não caracterizado pagamento indevido, requisito indispensável para 

aplicação do art. 42 do CDC. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente reclamação de indenização por danos morais 

proposta por ATANAEL DINIZ SANTOS em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. para (1º) CONDENAR a operadora reclamada ao pagamento 

de reparação pelos danos morais experimentados pela parte autora no 

montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados desde a data do 

arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais juros de mora a 

contar da data da citação e na restituição da importância de R$ 120,97 

(cento e vinte reais e noventa e sete reais) a título de danos materiais, 

devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV partir da 

data do desembolso, qual seja, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 05 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003785-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003785-39.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FABIANO SANTOS 

SILVA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de 
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Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência (ID.11468384), alegando necessidade de perícia 

grafotécnica nos documentos apresentados pela parte reclamada na sua 

contestação (ID 11445339), os quais comprovam a relação contratual 

entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas 

as partes, autor e réu, não se acolher o pedido do autor de forma 

deliberada, sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o 

tema não há divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a 

tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que 

tiver razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA 

BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa prestação de 

tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de 

qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de 

qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de 

“rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um 

quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem 

inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). Assim, indefiro o pedido de perícia grafotécnica das partes, 

e passo a decidir a lide. A parte requerente alega em síntese, que não 

possui nenhuma relação jurídica com a parte Reclamada, contudo seu 

nome foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida que 

desconhece. Por esses motivos requer a declaração de inexistência do 

débito e a condenação da Reclamada por danos morais. Em contestação, 

a Requerida junta aos autos contrato de adesão devidamente assinado 

pelo autor, bem como extrato dos serviços utilizados, o que gerou o débito 

discutido nos autos. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação apresentada. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados nas contestações e as alegações da parte 

reclamante, verifica-se a semelhança das firmas apostas, inferindo-se, 

deste modo, que não ocorreu fraude. A consequência do descumprimento 

do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a parte reclamada 

juntou documentos dos quais é possível verificar a existência de débitos 

em nome da parte reclamante. A parte ré não provou a quitação de tais 

débitos. Dessa feita, após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos, entendo que o pedido da inicial é improcedente 

e o pedido contraposto procedente. Ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela parte reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má-fé da parte reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição 

inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, 

condeno a parte reclamante ao pagamento de multa de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fulcro nos 

arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136/FONAJE. Acolho o pedido contraposto requerido pela 

Reclamada, determinando que a Autora pague o valor de R$61,19 

(sessenta e um reais e dezenove centavos), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela Juíza 

Leiga, conforme artigo 40 da Lei n.9.099/95. II. Int. Lucas do Rio Verde-MT, 

19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEDROSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001791-39.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA 

PEDROSO JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002989-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUANA SILVA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002989-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DO CARMO SILVA 

MACHADO REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT, LUANA SILVA MACHADO Vistos. Trata-se 

de pedido de internação compulsória de LUANA SILVA MACHADO, 

intentada por MARIA DO CARMO MACHADO, por meio da Defensoria 

Pública desta comarca, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. Aduz o requerente que é 

genitora da requerida Luana , atualmente com 29 anos de idade. Afirma 

que ele faz uso de drogas desde a adolescência, e esta situação vem 
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sendo altamente prejudicial e preocupante para sua família. Alega que a 

sua condição de dependência têm piorado consideravelmente nos últimos 

anos, tanto que já ameaçou um dos três filhos que ela possui, e embora a 

família tenha tentado de todas formas que o requerido iniciasse um 

tratamento de reabilitação, todas restaram infrutíferas. Destaca que diante 

do gravíssimo quadro que se encontra, passando por transtornos 

comportamentais causados pelo uso de substâncias químicas, não resta 

alternativa a autora senão o ajuizamento da presente demanda visando a 

internação compulsória do requerido em Centro Especializado para a 

realização do tratamento adequado. Antes, porém, pleiteia seja realizada 

perícia médica, a fim de avaliar o grau de dependência da requerida, bem 

como a efetiva necessidade da medida de internação, com a ajuda de 

reforço policial para tanto. Com a inicial juntou documentos. É o breve 

relato.Decido. Trata-se de pedido liminar de realização de consulta 

psiquiátrica e internação compulsória, formulado pela genitora da 

requerida, qual é dependente químico. Pois bem. A internação compulsória 

é medida extrema e excepcional. E isso porque representa limitação ao 

direito constitucional de liberdade. É bem verdade que a tutela pretendida 

visa antes de qualquer coisa proteger o requerido, mas para a sua 

concessão, em caráter liminar, e justamente em razão do direito envolvido, 

é mister a comprovação suficiente das circunstâncias alegadas. Qualquer 

situação de restrição à liberdade individual - seja no campo civil ou penal - 

deve ser analisada com máxima cautela. No presente caso, não há 

elementos suficientes que possam autorizar a drástica medida. Além da 

narrativa da parte autora, nada há nos autos que comprove o quanto 

alegado. As alegações lançadas na inicial são muito poucas para se 

decretar medida privativa de liberdade, ainda que, como ressaltado, tenha 

a providência natureza protetiva e, a princípio, objetive beneficiar o 

requerido. É imprescindível, ainda, a elaboração de laudo especializado 

atualizado para análise da necessidade de eventual internação do 

toxicômano. Acerca do assunto, temos os seguintes precedentes: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE - INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E RECURSOS 

EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. Inconcebível ordenar a "internação compulsória" (art. 

6º, III, Lei n.º 10.216/2001) de dependente químico diante da ausência de 

laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que 

esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares", requisitos 

imprescindíveis a teor dos arts. 4º e 6º da Lei n.º 10.216/2001, para se 

autorizar qualquer modalidade de internação. Processo: AC 

10520130005868002 MG. Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL. Publicação: 22/02/2016. Julgamento: 16/02/2016. Relator: Peixoto 

Henriques. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

MAIOR DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DO VÍCIO. ARTIGOS 4° E 6° DA LEI N. 10.216/2001. 

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

previsão dos artigos 4° e 6° da Lei n. 10.216/2001, é imprescindível a 

apresentação de laudo médico circunstanciado, caracterizando os 

motivos pelos quais a internação é aconselhável ao paciente, bem como a 

quais tratamentos o paciente foi submetido. Assim, uma vez que a medida 

tem caráter excepcional, por interferir na esfera de autonomia do 

indivíduo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há falar na sua 

concessão se ausentes os elementos de prova inequívoca a respaldar a 

imposição imediata da internação compulsória do dependente químico (AI 

2012.090686-4, Des. Joel Dias Figueira Júnior, de 8/10/2013). Dessa 

forma, não há alternativa a não ser indeferir o pedido de internação 

compulsória por ausência do laudo de indique a necessidade de 

internação compulsória da requerida Francisca, entretanto, deverá ser 

deferido o pedido de realização de consulta psiquiátrica para que seja 

atestada ou não a necessidade internação compulsória. Isto posto, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Tutela, e determino a imediata 

condução da requerida, coagida ou não, para avaliação psiquiátrica que 

aponte, com base em laudo médico circunstanciado, se há, ou não, 

necessidade da internação compulsória. Com efeito, INTIME-SE ao CAPS 

local para, com urgência: a) Providencie a realização de consulta médica 

com o requerido, a fim de verificar a necessidade de sua internação 

compulsória; b) Encaminhe relatório contendo informações 

pormenorizadas acerca de eventual tratamento ambulatorial realizado 

anteriormente pelo requerido, bem como os resultados alcançados. Caso 

não seja possível à realização de avaliação pelo CAPS deverá o Município 

de Lucas do Rio Verde custear consulta com psiquiatra particular 

Intime-se a parte autora, oportunamente, para que acompanhe a parte 

requerida ao local designado para a realização da perícia. Caso a parte 

requerida se recuse a comparecer ao local designado para a realização 

da perícia médica, desde já, defiro a utilização de recursos coercitivos, em 

especial, auxilio da policia militar para a condução do requerido para a 

realização do exame médico, devendo ser garantida sua integridade física 

e psíquica. Também, intime-se o Município de Lucas do Rio Verde/MT para 

que providencie autoridade sanitária para acompanhar a condução do 

requerido ao exame médico observando-se a sua integridade física e 

psíquica, assim como ambulância. Com a juntada do laudo, dê-se ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, citem-se os Requeridos, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. Cumpra-se, com 

urgência. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002400-56.2017.8.11.0045. REQUERENTE: THAINARA DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. PRELIMINAR PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA Com relação às 

preliminares de litispendência e conexão, alegadas pela Reclamada, 

rejeito-as, uma vez que, ainda que as outras ações possam envolver a 

mesma situação fática, cuidam-se de contratos distintos, com valores de 

apontamentos diferentes. Rejeito a preliminar, passo à análise do MÉRITO 

da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação, afirma o 

reclamante que foi inscrito indevidamente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito no valor R$ 526,35 (Quinhentos e vinte e seis reais e 

trinta e cinco reais), inscrita em 31/03/13 oriundo de contrato que alega 

desconhecer. Aduz que não possui qualquer débito perante a reclamada, 

razão pela qual, pretende que seja declarada a inexistência do débito, bem 

como responsabilizados ao pagamento de indenização por danos morais. 

A reclamada alega que o crédito em que se funda a ação, foi objeto de 

cessão entre a NATURA COSMÉTICOS S.A. e a RÉ FIDIC NPL1, cujos 

dados da operação constam acima discriminados, tendo havido a regular 

notificação da operação de cessão à parte autora por intermédio de 

comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa 

menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida 

informação e transparência com o Autor. Inexistem dúvidas que no 

presente caso, há relação de consumo entre as partes, sendo clara a 

hipossuficiência da Reclamante, e necessária a natural inversão do ônus 

da prova. A Reclamada alega em sua contestação juntada que a dívida 

cobrada foi originada na empresa NATURA COSMÉTICOS S.A, que foi 

cedida conforme documentos anexados com essa defesa, além de 

acostar aos autos contrato que gerou o crédito cobrado. Conforme 

legislação é necessário cientificar o credor da cessão de crédito 

celebrada, em conformidade com o art.290 do Código Civil: “Art. 290. A 

cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando 

a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito 

público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” Resta clara a 

necessidade de notificar o devedor quanto à cessão de crédito, porém 

não há qualquer documento válido provando a entrega da 

correspondência ao reclamante. Conforme transcrito pela Súmula nº 404 
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do STJ diz ser dispensável o aviso de recebimento da carta de 

comunicação sobre a negativação no nome do devedor. Apesar do 

descrito, o art. 290 do Código Civil dispõe sobre a notificação da cessão 

de crédito, e não sobre notificações sobre negativações em órgãos de 

proteção ao crédito. Dessa forma, conclui-se que a Reclamante não foi 

devidamente comunicada sobre as alegadas cessões de crédito. Quanto à 

segunda parte do artigo acima transcrito, resta clara a necessidade do 

devedor se declarar ciente da cessão efetivada, em documento escrito; o 

que também não restou comprovado nos presentes autos. Concluímos que 

a cessão de crédito não fora um ato perfeito, porém, não podemos 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem antes 

verificarmos que a Reclamada cumpriu com alguns requisitos, como os 

documentos que comprovam a devida observação ao art.288 do Código 

Civil: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um 

crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento 

particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.” Apesar do 

disposto, observamos que não fora juntado nos presentes autos, a 

cessão efetivada específica do crédito discutido, inexistindo a 

comprovação de que tal efetivamente ocorreu conforme descrito. 

Necessária ainda, à observação do art.293 do mesmo Diploma Legal: “Art. 

293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode 

o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.” Apesar 

do disposto, resta clara a negativa da Reclamante em aduzir que não 

possuía dívidas com o mencionado fundo de créditos, com a inversão do 

ônus da prova, necessário se faz reconhecer que a Reclamada deveria 

ter juntado o título que supostamente originou a presente lide, o que não 

fora feito, assim, pode-se presumir que o devedor deve pagar àquele que 

estiver na posse do título cobrado, o que não ocorre no presente caso, 

visto que a Reclamada não apresentou tal cártula. Por todo o exposto, 

somado à inversão do ônus da prova, necessário ser reconhecido que a 

Reclamada não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo, ou 

extintivo do direito da reclamante. Pelo exposto, necessário se faz o 

reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, e via 

de consequência, a declaração de inexistência da dívida discutida nestes 

autos. In casu, restando reconhecida a inexistência da dívida em comento, 

necessário se faz o reconhecimento da inclusão indevida nos serviços de 

proteção ao crédito que, segundo a melhor doutrina, se caracteriza como 

dolo in re ipsa, ou dolo presumido, não necessitando de comprovação. 

Ademais, a Reclamada é uma grande empresa com diversos setores e 

recursos, tendo meios, bem como pessoal treinado de forma suficiente a 

se evitar cobranças indevidas. O reclamante tem inserção anterior, a 

existência de outros registros em nome da parte, anterior desde que 

discutido em juízo, não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme Súmula 385 

do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 

(mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (31/03/13) (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito de R$ 526,35 (Quinhentos e vinte e 

seis reais e trinta e cinco reais), inscrita em 31/03/13. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade ao promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto, para fins de homologação, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005171-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005171-07.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VALDIR BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., I. 

M. DE ALMEIDA EIRELI - ME Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória 

proposta por VALDIR BATISTA MARTINS em face de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Analisando os autos, observo 

que as partes transigiram conforme ID nº 13501531 e que o pagamento foi 

realizado na conta indicada pelo autor, conforme consta do comprovante 

de depósito no ID nº 14231278. Portanto, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo, 

bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo 

o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-33.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010335-33.2014.8.11.0045. REQUERENTE: GLEYSON DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO VISTOS ETC. 1. Cuida-se embargos de declaração em que 

a parte Embargante alega omissão/obscuridade/contradição na sentença. 

2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, acolho os 

embargos. Infere-se que a parte embargante pretende deferimento da 
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gratuidade da justiça e seus benefícios. Com efeito, os documentos 

trazidos no ID nº 4364638 demonstram que o reclamante tem direito à 

Assistência Judiciária Gratuita. Confira-se a seguinte ementa: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. 

OMISSÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA 

FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO QUANTO À NÃO CONCESSÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO 

PARCIAL. É de se conceder ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, 

pois realizou pedido em primeira instância, mas não houve análise pelo 

i l u s t r e  s e n t e n c i a n t e ” .  ( E D  1 0 0 1 4 0 4 5 5 2 0 1 5 8 2 6 0 4 5 1  S P 

1001404-55.2015.8.26.0451 – Relator: Adilson de Araujo – Publicação: 

23/02/2016) Logo, mostra-se imperativo OPINAR pelo acolhimento dos 

presentes embargos de declaração para, colmatando a omissão, 

CONCEDER à embargante aos efeitos da assistência judiciária gratuita bem 

como a isenção em custas processuais, E ASSIM RECEBER O RECURSO 

INOMINADO PARA REMETER À EGREGIA TURMA RECURSAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Intimem-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Intime-se a recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado. Após, remeta-se à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDIRLON CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000086-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FLAVIO EDIRLON CONDE 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória proposta por FLAVIO EDIRLON CONDE em face de BANCO 

TRIANGULO S/A. Analisando os autos, observo que as partes transigiram 

conforme ID nº 13355267. Portanto, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo, 

bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo 

o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA APARECIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001194-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELZA APARECIDA MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. PRELIMINAR Não havendo preliminar arguida, passo à análise 

do MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação, 

afirma o reclamante que foi inscrito indevidamente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito no valor R$ 871,31 (oitocentos e setenta e 

um reais e trinta e um centavos), inscrita em 22/08/16 oriundo de contrato 

que alega desconhecer. Aduz que não possui qualquer débito perante a 

reclamada, razão pela qual, pretende que seja declarada a inexistência do 

débito, bem como responsabilizados ao pagamento de indenização por 

danos morais. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Inexistem dúvidas que no presente 

caso, há relação de consumo entre as partes, sendo clara a 

hipossuficiência da Reclamante, e necessária a natural inversão do ônus 

da prova. Por todo o exposto, somado à inversão do ônus da prova, 

necessário ser reconhecido que a Reclamada não apresentou qualquer 

fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da reclamante. Pelo 

exposto, necessário se faz o reconhecimento de inexistência de relação 

jurídica entre as partes, e via de consequência, a declaração de 

inexistência da dívida discutida nestes autos. In casu, restando 

reconhecida a inexistência da dívida em comento, necessário se faz o 

reconhecimento da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito 

que, segundo a melhor doutrina, se caracteriza como dolo in re ipsa, ou 

dolo presumido, não necessitando de comprovação. Ademais, a 

Reclamada é uma grande empresa com diversos setores e recursos, 

tendo meios, bem como pessoal treinado de forma suficiente a se evitar 

cobranças indevidas. O reclamante tem inserção anterior, a existência de 

outros registros em nome da parte, anterior desde que discutido em juízo, 

não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve 

refletir no quantum indenizatório, conforme Súmula 385 do STJ: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 

(mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (22/08/16) (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito de R$ 871,31 (oitocentos e setenta 

e um reais e trinta e um centavos), inscrita em 22/08/16. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade ao promovente. Deixo de condenar a reclamada no 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto, para fins de homologação, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MESQUITA ALCOFORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000083-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVANDRO MESQUITA 

ALCOFORADO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória proposta por EVANDRO MESQUITA ALCOFORADO em face 

de CLARO S.A. Analisando os autos, observo que as partes transigiram 

conforme ID nº 13603290 e que o pagamento foi realizado na conta 

indicada pelo autor, conforme consta do comprovante de depósito no ID nº 

13851462. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005029-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ MUELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005029-03.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SERGIO LUIZ MUELLER 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, por dívida que o autor desconhece no valor de R$ 201,89 

(duzentos e um reais e oitenta e nove centavos), inscrito em 09/09/15, 

proveniente de um suposto contrato. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO A 

pretensão é procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que 

o reclamante afirma não possuir no valor de R$ 201,89 (duzentos e um 

reais e oitenta e nove centavos), inscrito em 09/09/15. Evidencia-se que 

os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. O caso dos 

autos reflete hipótese de fraude na contratação de serviços. Logo, a 

reclamada deveria ter sido mais cautelosa ao efetuar a conferência dos 

documentos a fim de evitar o ocorrido. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do autor no órgão de proteção ao crédito, 

por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de 

dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao 

crédito são considerados entidades de caráter público, conforme 

preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se 

atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou observado pela 

requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido feito por 

SERGIO LUIZ MUELLER em desfavor OI MÓVEL S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito, objeto da presente demanda, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da data do evento danoso (inscrição em 09/09/15) e determinar a 

retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco 

dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIP CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001574-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA INES MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIP CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES 

LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória proposta por MARIA 

INES MOREIRA DOS SANTOS em face de VIP CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTORES LTDA ME. Analisando os autos, observo que as partes 

transigiram conforme ID nº 13609134. Portanto, para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

acordo, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003415-60.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RONALDO DE SOUZA 

MIRANDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória proposta por RONALDO DE SOUZA MIRANDA em face de 

CLARO S/A. Analisando os autos, observo que as partes transigiram 

conforme ID nº 12713353 e que o pagamento foi realizado na conta 

indicada pelo autor, conforme consta do comprovante de depósito no ID nº 

13694426. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012005-72.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012005-72.2015.8.11.0045. REQUERENTE: REINALDO RODRIGUES DE 

CAMARGO REQUERIDO: VIVO CELULAR S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de embargos de declaração em 

que a parte Embargante alega omissão/obscuridade/contradição na 

sentença. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença constante do ID nº 1521708, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) POSTO ISSO, DESACOLHO 

OS EMBARGOS. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003743-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ANDREIA PAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 228 de 558



MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003743-87.2017.8.11.0045. REQUERENTE: REGIANE ANDREIA PAZ DE 

CAMPOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega omissão/obscuridade/contradição na sentença. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, desacolho os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença constante do ID nº 12003843, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) POSTO ISSO, DESACOLHO 

OS EMBARGOS. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011379-53.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIZA MARA DE MATTOS 

DE RESENDE REQUERIDO: VIA VAREJO S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de embargos de declaração em 

que a parte Embargante alega omissão/obscuridade/contradição na 

sentença. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença constante do ID nº 1472283, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 
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EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) POSTO ISSO, DESACOLHO 

OS EMBARGOS. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012059-38.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTILEIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012059-38.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: VIEIRA COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: VALTILEIA PEREIRA DA SILVA 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado do reclamado 

(ID Nº 11523262), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação nos autos conforme Certidão constante no (ID Nº 

14228775), portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003848-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA (RÉU)

EMILIO ANTONIO TREMEA (RÉU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003848-64.2017.8.11.0045. AUTOR: SIRLEI FERREIRA DE OLIVEIRA DA 

SILVA RÉU: ANDREIA DA SILVA, EMILIO ANTONIO TREMEA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CRISTYAN DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001725-59.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALAN CRISTYAN DUARTE DA 

SILVA REQUERIDO: GAZIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANILDO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010667-63.2015.8.11.0045. REQUERENTE: GIOVANILDO SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A, BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

omissão/obscuridade/contradição na sentença. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a 

parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença constante do ID nº 12287104, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar 

ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) POSTO ISSO, DESACOLHO 

OS EMBARGOS. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001736-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NUBIA OLIVEIRA DOS 

SANTOS CARDOSO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, 

em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEDROSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001791-39.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA 

PEDROSO JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 
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elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAWID EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001698-76.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DAWID EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAWID EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001700-46.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DAWID EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S/A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GUILHERME FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000758-48.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE GUILHERME FARIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o 

endereço atualizado do reclamado (ID Nº 11431396), sendo que o 

promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos 

conforme Certidão constante no (ID Nº 14159121), portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de Julho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-44.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GRUHN HELDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARTINS PIMENTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010192-44.2014.8.11.0045. REQUERENTE: MARLI GRUHN HELDT 

REQUERIDO: ANGELO MARTINS PIMENTEL SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o 

endereço atualizado do reclamado (ID Nº 13188810), sendo que o 

promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos 

conforme AR constante no (ID Nº 13896499), portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 
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deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______________________________________________ HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de Julho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 4165-59.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro Aparecida Ramos de Mello, João Franklin Ramos 

de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton José Rafaelli, Ivone Salete Fontana 

Raffaelli, Lucas Eduardo da Grava Frare, Heiden Frare, Caio Augusto da 

Grava Frare, Zilma de Fatima da Grava Frare, Jaci Ferreira, Mariana 

Augusta de Almeida Anfe, João Batista Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1630 Nr: 2727-13.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salustiano Lourenço de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 115429 Nr: 5766-32.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Augustinho Cavalheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a informação de pagamento do 

RPV/Precatório informado nos autos pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101058 Nr: 2856-66.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda, Fabio Ribeiro 

Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Moreira - OAB:81931/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6116 Nr: 178-98.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000887-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 14267664.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000799-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ALEXANDRE LOSS ZMIJEVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEIA APARECIDA PALUDO OAB - SC23468 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE MIRANDA CUNHA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Citação/Intimação, cuja guia para recolhimento encontra-se no 

portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo 

comprovar nos autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do 

comprovante de pagamento.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101032 Nr: 2842-82.2015.811.0021

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomar Pimenta, Silvani Alves Pimenta da Silva, 

Juraci Pimenta, Adriana Alves Pimenta, Antonio Paula da Silva, Beatriz de 

Sousa Nunes Pimenta, Orceni Maria de Jesus Pimenta, Claudinei Alves 

Pimenta, Eliane Batista de Moura Pimenta, Marcos Eduardo Alves Carvalho, 

Rodrigo Alves Carvalho, Elaine Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Alves Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme se verifica na juntada de fls 94/95, a parte 

requerente recolheu a Taxa Judiciária referente a demanda, restando a 

falta de recolhimento das Custas Judiciais.

Em 12 de julho de 2017, por ocasião da correição realizada pela equipe do 

Funajuris do TJMT nesta Comarca, foi constatado por aquela equipe a falta 

do recolhimento acima mencionado.

Imediatamente após a constatação feita pelo Funajuris, na data de 

17/10/2017, foi realizada a intimação da parte autora, atraves de seu 

procurador, via DJE, publicado no dia 19/10/2017, conforme se vê do 

documento de fl. 146, para realizar o recolhimento das Custas Judiciais no 

prazo de 10(dez) dias, o que não se verifica nos autos o seu devido 

recolhimento até a presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87529 Nr: 1983-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Weissheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo José Klein, Elieuza Gama Montel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93810 Nr: 3011-06.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enos Silva Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez ) dias, acerca do(a,s) do pedido acostado à fl. 

148-v c/c a petição do réu de fl. 141 dos presentes autos, querendo o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000983-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EMBARGANTE)

MARIA JOSE FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO SUKADOLNIK (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRES VIGO OAB - 047.445.768-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000983-43.2017.811.0021 SENTENÇA Trata-se de embargos à 

execução ajuizados por ISMAEL DAVI DE RESENDE e MARIA JOSÉ 

FERREIRA em face de GERMANO SUKADOLNIK, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Em resumo, visa os embargantes à 

declaração de nulidade da execução, ante a ausência de título executivo 

líquido, certo e exigível. Aduz a existência de excesso de execução, 

devendo ser declarado como montante principal o valor de R$ 170.980,00 

(cento e setenta mil e novecentos e oitenta reais) oriundo de contrato de 

mútuo estabelecido em 18 de agosto de 2011. Requereu o afastamento de 

mora e a inaplicabilidade de juros moratórios, diante da incidência de 

encargos ilegais e indevidos. Pugnou pela aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. Requereu o afastamento de multa moratória não 

estipulada, devendo limitar o montante equivalente a 2 % na forma do CDC. 

Pugnou pelo afastamento de juros remuneratórios diante da existência de 

contrato de mútuo. Assevera que o indexador de correção monetária é 

incorreto, devendo ser aplicado o INPC/IBGE. Aduz que os juros 

moratórios devem ser fixados no percentual de 1 % ao mês. Afirma que o 

valor devido é de R$ 248.053,04 (duzentos e quarenta e oito mil e 

cinquenta e três reais e quatro centavos). Alternativamente, fixado o 

montante de R$ 268.194,84 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e 

noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos). No evento n. 9448386 

este Juízo determinou a emenda da petição inicial a fim de que os 

embargantes corrijam o valor da causa e promova o adimplemento das 

custas e despesas processuais inerentes. Os embargantes acostaram 

comprovante do pagamento das custas processuais (Id n. 9556329). No 

evento n. 10458862 este Juízo recebeu os embargos sem efeito 

suspensivo no dia 26 de outubro de 2017, sendo determinada a 

citação/intimação do embargado. Por sua vez, o embargado apresentou 

contestação (Id n. 11058047). Em preliminar, requereu a rejeição liminar 

dos embargados, tendo em vista a intempestividade. No mérito, em síntese, 

requereu a improcedência dos embargos à execução. Foi determinada a 

certificação da tempestividade dos embargos à execução (Id n. 

12907362). No evento n. 13090007 consta certidão da Secretaria do 

Juízo. Vieram os autos conclusos. É o relatório essencial. Fundamenta-se 

e Decide-se. Em relação à intempestividade alegada pelo embargado 

(11058047), verifica-se pela certidão acostada no evento n. 13090007, 

que o advogado dos embargantes compareceu espontaneamente no 

processo executivo em apenso n. 1000113-95.2017.8.11.0021 no dia 

25/05/2017, através de juntada de habilitação processual expressa com 

procuração indicando esta demanda com poderes para apresentação de 

defesa. O comparecimento espontâneo supre a ausência de citação no 

processo de execução, fluindo a partir de tal data o prazo para 

apresentação de embargos à execução, como se verifica pelo teor da 

regra contida no art. 239, §1º do Código de Processo Civil, que assim 

verbera: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação 

do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da 

petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O 

comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução (destaque). É certo que o art. 

219 do CPC estabelece a contagem dos prazos apenas em dias úteis. A 

fluência do prazo ocorre na mesma data em que ocorreu o 

comparecimento espontâneo, sendo hipótese excepcional de contagem, 

especificamente previsto no art. 224 do CPC. Assim, tomando-se como 

referência o art. 239, §1º do CPC e art. 219 do referido diploma, a fluência 

do prazo para oposição de embargos se deu no mesmo dia do 

comparecimento, ocorrido em 25/05/2017 (quinta-feira), tendo em vista a 

habilitação do advogado com a juntada da respectiva procuração e a 

indicação de poder para oposição de embargos, o que comprova o 

conhecimento inequívoco da demanda, sobretudo, em se tratando de 

processo judicial eletrônico (PJE), em que se mostra desnecessária a 

carga do feito. Nesse mesmo sentido, colhe-se a ementa do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO 

CPC. INEXISTÊNCIA. CONTESTAÇÃO. CARGA DOS AUTOS POR 

ADVOGADO COM PODERES PARA ATUAR NA AÇÃO. COMPARECIMENTO 
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ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da pacífica 

compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao 

art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do 

julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a 

oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, 

entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. A orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior estabelece que "o comparecimento 

nos autos de advogado da parte demandada com procuração outorgando 

poderes para atuar especificamente naquela ação configura 

comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim 

o prazo para a apresentação de resposta. Isso porque, nessas 

circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra si foi proposta 

demanda específica, de sorte que a finalidade da citação - que é a de dar 

conhecimento ao réu da existência de uma ação específica contra ele 

proposta - foi alcançada. Precedentes" (AgRg no AREsp 536.835/SC, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, 

DJe de 3/2/2015). 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, 

não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e 

expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 

confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os 

requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

336.263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

15/10/2015, DJe 09/11/2015) (Destaque) Destarte, tomando-se como 

referência a data do comparecimento (25/05/2017), forma especial de 

contagem de prazo em exceção ao art. 224 do CPC, computando-se o 

prazo em dias úteis, o termo final para a apresentação dos embargos à 

execução foi o dia 14 de junho de 2017, com base no art. 239, §1º e art. 

915, ambos do CPC. Todavia, pelo que se observa do processo executivo 

em apenso PJE n. 1000113-95.2017.811.0021, nota-se que o executado 

opôs embargos à execução de forma incorreta, em flagrante 

contrariedade ao art. 914, §1º CPC, visto que não foi apresentado em 

autos apartados e instruído com as cópias indispensáveis do processo 

executivo. Na realidade, pelo que se observou na decisão contida no 

evento n. 9157326 da execução, tratou-se de erro grosseiro cometido 

pelo advogado dos embargantes ao promover a juntada da petição inicial 

dos embargos à execução ao processo executivo, tendo em vista a regra 

explícita do art. 914, §1º do CPC. De tal modo, o Juízo não conheceu de tal 

petitório e determinou o desentranhamento/exclusão da manifestação (Id 

n. 8273102), sendo a referida determinação cumprida pela Secretaria do 

Juízo (id n. 9190079). Saliente-se que a decisão acima mencionada (Id n. 

9157326) sequer foi objeto de irresignação recursal pelos executados, 

ora embargantes. Posteriormente, os executados informaram no processo 

executivo (Id n. 9357146) a distribuição de embargos à execução em 

autos apartados, porém, somente esse fato ocorreu no dia 09 de agosto 

de 2017, quando o prazo limite era a data de 14/06/2017. Portanto, nota-se 

que os embargos à execução foram opostos de forma intempestiva, após 

o prazo limite que seria o dia 14 de junho de 2017. Mesmo que fosse 

levada em consideração a tese dos executados, ora embargantes, ou 

seja, tomando-se como referência a data do comparecimento afirmada por 

eles como sendo o dia 02/06/2017 (sexta-feira), ao invés do dia 

25/05/2017, levando-se em consideração o feriado do dia 15/06/2017 e 

16/06/2017 (Portaria n. 38/2017-PRES do TJMT), o prazo limite nessa 

hipótese seria 26/06/2017. No entanto, apesar da alegação dos 

embargantes de que a petição dos embargos foi oposta no processo 

executivo no prazo legal, verifica-se que não merece acolhimento, isso 

porque, a defesa deles foi apresentada, ressalte-se, sem a regularidade 

formal, como consignado acima, e, sobretudo fora do prazo de referência, 

oposto apenas no dia 27/06/2017. Portanto, não merece acolhimento à 

tese dos embargantes, tendo em vista que, de um lado ou de outro, a 

defesa dos executados foi oposta fora do prazo consignado por este 

Juízo, nos termos do art. 239, §1º do CPC e, inclusive, com base na 

própria tese defendida por eles. Sendo assim, com base no art. 239,§1º e 

art. 915, ambos do CPC, os embargos à execução foram opostos de forma 

intempestiva apenas no dia 09/08/2017, quando na realidade o prazo limite 

seria o dia 14/06/2017, tomando-se como referência o comparecimento 

espontâneo ocorrido no dia 25/05/2017, devendo a defesa ser rejeitada 

liminarmente. Ressalte-se que, mesmo levando-se em consideração a tese 

dos embargantes de que o comparecimento espontâneo somente ocorreu 

no dia 02/06/2017, o prazo limite para a oposição da defesa seria no dia 

26/06/2017 (segunda-feira). No entanto, os embargantes somente 

apresentaram no dia 27/06/2017 e, ainda, sem a regularidade formal, nos 

termos do art. 914, §1º do Código de Processo Civil, reconhecido pelo 

Juízo na decisão do evento n. 9157326, que sequer foi objeto de 

irresignação recursal pelos embargantes. Em sentido análogo ao caso em 

tela, colhem-se algumas ementas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso a respeito do tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL – 

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – 

TERMO A QUO – RECURSO DESPROVIDO.O comparecimento espontâneo 

no feito supre a ausência de citação, inteligência dos artigos 214, §1o do 

CPC/73.A jurisprudência firmou entendimento, considerando a data de 

início da contagem do prazo, para propositura dos embargos à execução, 

o momento em que o procurador tem ciência inequívoca da ação. (Ap 

162073/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) (Destaque) APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - NULIDADE DO FEITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA 

APELANTE - INDEFERIMENTO - OUTORGA DE PROCURAÇÃO AO 

ADVOGADO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO - SUPRIDA A 

PROVIDÊNCIA CITATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de não 

formalizada a citação de um dos cônjuges em Ação de Manutenção de 

Posse, a outorga de mandato para sua defesa no feito supre a 

providência citatória. (Ap 174470/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – REVELIA RECONHECIDA – CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL - ESCRITURA PÚBLICA DANDO 

QUITAÇÃO AMPLA, GERAL E IRREVOGÁVEL – PRESUNÇÃO RELATIVA 

DE VERACIDADE – CABIMENTO DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DE 

QUEM ALEGA O VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL 

COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Com 

relação à revelia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento 

majoritário de que a juntada de procuração sem poderes específicos para 

o advogado receber citação não configura, por si só, o comparecimento 

espontâneo do réu; contudo, em casos específicos, a Corte Superior 

entende que pode ser reconhecida a revelia, como no caso em que o réu 

“colaciona aos autos procuração dotada de poderes específicos para 

contestar a demanda, mormente quando segue a pronta retirada dos autos 

em carga por iniciativa do advogado constituído” (REsp 1026821/TO, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 

28/08/2012).2. A escritura pública, assim como demais documentos 

públicos, possui presunção de veracidade, no entanto, tal presunção não 

é absoluta, mas sim iuris tantum, admitindo prova em contrario que 

evidencie a falsidade ou vício da escritura.3. Cabe ao requerido, caso 

queira, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).4. Diante de transtornos que 

ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de 

indenização por danos morais (Ap 178514/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017) (Destaque) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR 

CORRESPONDÊNCIA COM “A.R.” – ASSINATURA POR TERCEIRO 

ESTRANHO À LIDE – DECISÃO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVA A 

CONTESTAÇÃO E DECRETOU A REVELIA DO REQUERIDO – NULIDADE 

NÃO VERIFICADA – CARGA DOS AUTOS PELO PATRONO DENTRO DO 

INTERSTÍCIO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA – PROCURAÇÃO 

OUTORGADA COM FINALIDADE DE DEFESA NA DEMANDA – 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 214, 

§ 1°, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o advogado 

constituído pelo requerido retira os autos em carga dentro do interstício 

para oferta da contestação, juntando procuração com finalidade 

específica de defesa na demanda, porém sem poderes para receber 

citação, tem-se que tais atos denotam ciência inequívoca do réu, restando 

configurado o seu comparecimento espontâneo, nos termos do art. 214, § 

1°, do CPC. Precedentes do STJ.Hipótese em que, no mesmo ano, a carga 

dos autos foi feita no final de junho, a procuração outorgada no início de 

agosto e a contestação protocolizada em fins de outubro. Logo, escorreita 

a decisão “a quo” que decretou a revelia, sendo irrelevante o fato da 

correspondência citatória, com “A. R.”, ter sido assinada por terceiro 
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estranho à lide. (AI 41954/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016) (Destaque) Ante o exposto, este Juízo 

REJEITA liminarmente os embargos à execução, tendo em vista a sua 

intempestividade, nos termos do art. 918, inciso I do Código de Processo 

Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como os honorários advocatícios no importe correspondente a 10 % sobre 

o valor atualizado desta causa, nos termos do art. 85, §1º e §2º do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, CERTIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos. Água Boa/MT, 18 de julho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87610 Nr: 5110-44.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RODRIGUES BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Código n.° 87610

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu Vitor Rodrigues Braz às ref. 

21, constato que não foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, 

não encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e 

dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/09/2018, às 14h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52046 Nr: 1343-71.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRCDR, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Código n.°52046

Vistos.

 Considerando o conteúdo da quota ministerial acostada às fls. 189 dos 

autos, verifica-se que o Denunciado, até o momento, não foi inquirido em 

Juízo, à vista disso, designo audiência instrutória para o dia 10 de 

setembro às 13h000min. (horário oficial do Estado de Mato Grosso) a fim 

de se proceder ao interrogatório do mesmo.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86342 Nr: 4640-13.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C E A COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, 

JOSE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 Certifico que, em vista desta fica Vossa Senhoria na qualidade de 

procurador da requerente, intimado a comparecer na secretaria deste 

Juízo no prazo legal, com o fim de fazer o preparo e distribuição da Carta 

Precatória a ser enviada para Cuiabá - MT, para o seu devido 

cumprimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81548 Nr: 2174-46.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PRUDENCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 Autos do Processo de Código nº. 81548.

Autor do Fato: João Prudêncio Ferreira.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de termo circunstanciado, tendo como autor do fato JOÃO 

PRUDÊNCIO FERREIRA, qualificado nos autos, instaurado a fim de apurar a 

ocorrência, em tese, do delito tipificado no artigo 303 da Lei nº 9.503/97 

(Código de Trânsito Brasileiro).

2. O autor do fato aceitou a proposta de transação penal consistente no 

pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais), divididos em 03 (três) 

parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) cada uma, em favor do Conselho 

de Segurança, em conta específica (fl. 42).

3. Aportou aos autos os comprovantes do cumprimento da obrigação 

estipulada (fl. 48).

É o essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Analisando os autos, observo que a transação penal foi homologada 

judicialmente, nos termos do art. 76, da Lei 9.099/95 (fls. 44/45), como 

também que o autor do fato cumpriu integralmente a obrigação estipulada, 

conforme se infere na fl. 48.

5. Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato JOÃO 

PRUDÊNCIO FERREIRA, anteriormente qualificado nos autos, e DETERMINO 

a extinção do feito.

6. Isenção legal de custas e despesas processuais nos termos da 

CNGC/MT.

7. CIENTIFIQUE-SE o MP.

8. Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com as baixas e anotações 

pertinentes.

9. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.
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PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 104-22.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY SEBASTIÃO DA SILVA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 90739.

Autor do Fato: Wanderley Sebastião da Silva Fraga.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de termo circunstanciado, tendo como autor do fato 

WANDERLEY SEBASTIÃO DA SILVA FRAGA, qualificado nos autos, 

instaurado a fim de apurar a ocorrência, em tese, do delito tipificado no 

artigo 216-A, do Código Penal.

2. O autor do fato aceitou a proposta de transação penal consistente no 

pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), divididos em 02 (duas) 

parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada uma, em favor do 

Conselho de Segurança, em conta específica (fl. 28).

3. Aportou aos autos os comprovantes do cumprimento da obrigação 

estipulada (fls. 34/35).

É o essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Analisando os autos, observo que a transação penal foi homologada 

judicialmente, nos termos do art. 76, da Lei 9.099/95 (fls. 30/31), como 

também que o autor do fato cumpriu integralmente a obrigação estipulada, 

conforme se infere nas fls. 34/35.

5. Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato 

WANDERLEY SEBASTIÃO DA SILVA FRAGA, anteriormente qualificado 

nos autos, e DETERMINO a extinção do feito.

6. Isenção legal de custas e despesas processuais nos termos da 

CNGC/MT.

7. CIENTIFIQUE-SE o MP.

8. Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com as baixas e anotações 

pertinentes.

9. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64572 Nr: 1718-67.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:MT/24156

 14. JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato DELTA INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, anteriormente qualificado nos 

autos, em decorrência do cumprimento da transação penal.15. Noutro 

lado, em razão da deterioração das madeiras devido o lapso temporal e as 

razões expostas pela instituição, AUTORIZO a doação das madeiras 

apreendidas de para o Município de Alto Araguaia/MT, para os fins 

solicitados.16. Por conseguinte, INTIME-SE o Município de Alto Araguaia/MT 

para prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.17. Registro, por oportuno, 

que a presente sentença não deverá constar como antecedentes 

criminais e somente deverá ser anotada para impedir novamente o mesmo 

benefício, no prazo de cinco anos.18. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.19. Isenção legal de custas e despesas processuais nos termos 

da CNGC/MT.20. Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com as baixas e 

anotações pertinentes.21. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

14 de junho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132469 Nr: 7970-54.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO E TRANSPORTADORA 

MARIANA LTDA, CELSO BERTOLDO, ANA MARIA BERTOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que efetue o pagamento das diligências do 

segundo ato À(o) Senhor(a) Oficial de Justiça, no valor de R$141,00 

(cento e quarenta e um reais) pagamento este que deve ser efetuado via 

Guia Judicial que pode ser expedida no Site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br >> serviços >> guias >> diligências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111815 Nr: 2796-98.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

em 10 dias sobre a devolução de correspondencia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104221 Nr: 4272-11.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. P. MINERAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA, ROQUE 

PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Certifico e dou 

fé que a requerida devidamente citada não se manifestou, Assim 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo manifeste o que de dirieto

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139321 Nr: 4129-17.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBDAP, MBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, 
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INDEFIRO, pois, como leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 

5°, inciso LXXIV, é garantida a assistência jurídica integral aos que 

comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios 

da justiça, o que não fez a parte requerente.

Registre-se que o valor discutido na presente actio estima-se no montante 

de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), bem como a autora 

acostou aos autos procuração firmada com advogado particular, não 

havendo, portanto, causas que corroboram o fato de que a interessada 

não possua condições de arcar com as custas processuais.

Nesta esteia, cabe trazer a baila o seguinte julgado de Tribunais 

Superiores:

“RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o 

interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o 

conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada 

incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 

137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 

19/02/2013 - Grifamos).

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina vai além, 

reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira 

pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, 

considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos:

 “EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO 

EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS 

DE RECURSOS BASTANTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS 

JUDICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "A declaração pura 

e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio (Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante em Vigor, 4ª ed., São Paulo: RT, 1999, p. 

1749)”. (TJ-SC - AI: 770177 SC 2010.077017-7, Relator: Jorge Luiz de 

Borba, data de Julgamento: 06/05/2011, Segunda Câmara de Direito 

Comercial, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , da 

Capital/Estreito - Grifamos).

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115861 Nr: 5293-85.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES MARIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o pedido de conversão da presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial.Nos 

termos dos artigos 829, 914 e 915 do Código de Processo Civil, cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantia 

da mesma (principal, juros, custas e honorários advocatícios), ou para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado e a sua 

avaliação, lavrando o respectivo auto, dele intimando-se, na mesma 

oportunidade, o executado, conforme artigo 652, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.O oficial de justiça, não encontrando o executado para 

citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o mesmo por três vezes em dias distintos, de tudo 

cerificando no mandado, nos termos do artigo 830 do diploma adjetivo 

pátrio.De logo, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, conforme determina o artigo 827 do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ficar ciente o executado que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade, à teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 829 do 

CPC.Intime a parte exequente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, junte aos autos o comprovante do pagamento das diligências do 

oficial de justiça, sob pena de, considerando-se a petição de conversão 

como um adendo à inicial, ser reputada inepta a peça em apreço, com a 

consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109006 Nr: 1147-98.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 16h45min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117536 Nr: 6319-21.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 14h15min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 
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compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 35562 Nr: 1931-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Kameo Takazomo, Olga Shizue Takazono, Waltair 

de Souza, Juraci Tretel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívia Shizuka Abe, Sebastião Alves dos 

Santos e sua mulher, MILTON ONOFRE DA SILVA, BARTOLOMEU 

CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470, Ricardo Souza Dutra - 

OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, ante a ausência das partes à sessão de concilição, 

impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, os Requerentes para 

manifesrarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47780 Nr: 3943-72.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMAR GONÇALVES FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES SEABRA - 

OAB:13.610

 Visto em correição,

 Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo 

Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos, independentemente de nova 

conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 3978-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CESARIO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Analisando detidamente a peça inaugural, verifica-se que a parte autora 

deixou de requerer gratuidade da justiça, bem como não comprovou o 

recolhimento de custas e taxas judiciárias, razão pela qual determino sua 

intimação para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

providenciando o recolhimento das custas e taxas judiciárias, que deverão 

corresponder ao valor atribuído a causa, sob pena de indeferimento da 

exordial e extinção do feito.

 2. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 236-28.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado de busca e apreensão requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132496 Nr: 7996-52.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKELE VANESSA MALDONADO FOLHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 300, do Novo Código de Ritos, defiro a antecipação da tutela 

anelada na proemial, para o fim de determinar que o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Denise-MT forneçam ao(a) paciente HENRIQUE 

MALDONADO BERTUZZI, tratamento/medicamento vacina tetra-viral 

conforme receituário médico anexo, pelo período necessário, sob pena de 

pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ex vi do disposto no 

art. 537, caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis ao caso.Citem-se os requeridos, para, querendo, 

responderem, no prazo legal, nos termos do art. 335, CPC, bem como 

oficie-se ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para que emita parecer. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

( a r t s .  3 4 4 ,  N C P C ) . N o t i f i q u e - s e  o  r e p r e s e n t a n t e  d o 

Parquet.Intime-se.Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso 

requer.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 96134 Nr: 5303-03.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOSTHENES GOMES PEREIRA - ME, 

DEMOSTHENES GOMES PEREIRA, CREUZA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de jusitça de fls. N. 52, no prazo de 

10(dez) dias.

 Eu, Clemair Felippe, certifico e dou fé que, DEIXEI de CITAR o polo passivo 

DEMOSTHENES GOMES PEREIRA –ME e CREUZA GOMES PEREIRA face 

não mais terem comercio ou residirem no local indicado no mandado. 

Segundo informações dos atuais comerciantes do local o representante 

da empresa Sr. Cleusa Gomes Pereira foram embora da cidade por norte 

de Mato Grosso há aproximadamente 06 anos, quando fecharam as 

portas da empresa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 109017 Nr: 1158-30.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSP, MARIA CATARINA PASSOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO JOSE PEREIRA, NILTON RIBEIRO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA GOMES DOS 

SANTOS - OAB:BA / 17.686

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 29/30-v°, posto que determino a inclusão no polo 

passivo da presente ação o genitor da menor Nilton Ribeiro Pereira, bem 

como determino sua citação para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias. Caso não encontrado o réu no endereço 

apresentado, determino, desde já, intime-se a parte autora para diligenciar 

indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, estando o 

postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, comprovado nos 

autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e outros bancos de 

dados), autorizo a expedição de edital citatório com prazo de 20 (vinte) 

dias, findo qual não apresentado contestação ou peça de defesa, nomeio 

como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não sendo ela autora, 

ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado indicado pela OAB 

local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o valor de 01 (um) 

URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101062 Nr: 2286-22.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA, 

Filiação: Maria Jurandir da Silva e Cicero Correia da Silva, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do Inquérito Policial, que no dia 

10/01/2015, por volta das 21:30h, na Rua Tiradentes, nº. 658-S, no bairro 

Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia-MT, o denunciado Carlos Alberto Correia 

da Silva, munido de animus necandi, tentou matar sua convivente Kaise 

Paula Santana, desferindo golpes com uma barra de ferro contra a vítima, 

não se consumando a conduta delituosa por circunstâncias alheias a 

vontade do agente, sendo que a vítima entrou em luta corporal com o 

denunciado. Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado conviviam 

maritalmente há cerca de 10 meses, tratando-se de uma relaçaõ 

conturbada, haja vista agressões e discussões frequentes, sendo que o 

denunciado sempre ameaçava a vítima de morte. Em decorrência, a vítima 

desejava findar a relação com o denunciado, pedindo a ele que fosse 

embora, oportunidade que o denunciado arrumou suas coisas, objetivando 

deixar a residência, no entanto, antes de sair, o denunciado tornou-se 

agressivoe passou a ameaçar novamente a vítima, dizendo que mataria. 

Neste momento, o denunciado se armou com uma barra de ferro e passou 

a desferir golpes no rosto da vítima, vindo a quebrar o dente de Kaise 

Paula, a vítima temendo por sua integridade física, reagiu às agressões, 

entrando em luta corporal com o denunciado, vindo a morder o seu dedo, 

tomando a barra de ferro do denunciado. O denunciado por sua vez, 

mordeu o nariz da vítima e subsequentementeevadiu-se da localidade, 

tomando rumo incerto e não sabido. Defronte, nota-se que o homicídio não 

restou consumado, haja vista a vítima ter lutado fisicamente pela sua vida. 

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, conquanto, não 

logrou-se êxito na localização do denunciado. Perante o exposto, e sem 

mais, o Ministério Público requer a decretação da Prisão Preventiva de 

Carlos Alberto Correia da Silva, com a consequente expedição do 

mandado.

Despacho: Autos: 2286-22.2015.811.0008 - Código: 101062DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- A versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada 

em elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente no auto 

de prisão em flagrante do acusado e nas declarações das 

testemunhas.Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A 

DENÚNCIA oferecida contra Carlos Alberto Correia da Silva, tendo-o como 

incurso nas sanções do art. 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do 

CPB.Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, 

ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.Oportuno ressaltar que não há nos autos 

informações de endereço do acusado, bem como consultado o sistema 

Siel o Juízo não logrou êxito em localizar endereço atualizado (doc. 

anexo).II-Antes de determinar a citação por edital, oficie-se diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional solicitando informação acerca de 

estar o acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado 

(CNGC – §1° do art. 1.376).III-Em caso negativo a informação anterior, 

determina-se a citação por edital do acusado Carlos Alberto Correia da 

Silva, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as exigências 

dispostas no art. 363 do CPP.IV-Decorrido o prazo de presunção de 

conhecimento da citação e de apresentação da resposta sem providência 

pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido o acusado 

Carlos Alberto Correia da Silva foi citado por edital, e não compareceu 

para responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com 

fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o 

processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo 

prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, 

conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo 

de 20 anos, de acordo com o art. 109, inciso I do Código Penal.Passa-se à 

análise da prisão preventiva.A autoria e materialidade do delito estão 

apoiadas em elementos de provas constantes no inquérito policial, 

mormente nos depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos 

da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado 

encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a 

regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, 

revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual 

condenação. Além disso, verifica-se que o acusado encontra-se em lugar 

incerto e não sabido. Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea 

ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar 

a garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da instrução criminal diz 

com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, 

no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a 

instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na 

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas 

sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do 

acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, 

que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar 

a prisão preventiva .”Eis o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE 

INDEFERE PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 

INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA 

EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA – EVASÃO DO 

DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA 

GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C ART. 366, AMBOS DO CPP – 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO PROVIDO. Há de ser 

decretada a prisão preventiva do acusado que, apesar de ciente dos 

deveres de comparecer perante a autoridade todas as vezes em que 

fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia autorização do 

Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias tentativas dos 

serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que evidencia o intuito 

do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar à aplicação da lei, 

legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a imposição da cautelar 
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extrema de privação da liberdade. (RESE 77006/2015, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste sentido, eis o recente 

julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO 

FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 

DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU QUE 

PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 

evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, decreta-se a prisão preventiva do denunciado Carlos Alberto Correia 

da Silva.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se às autoridades 

competentes parar a captura do acusado.V-Realizada a prisão, deverá 

ser o custodiado conduzido imediatamente à Autoridade Judicial para 

realização da audiência de custódia, em observância ao art. 3º do 

Provimento 12/2017-CM, bem como da Resolução 213/CNJ.SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE COMO MANDADO.Barra do Bugres/MT, 25 de junho de 

2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivete Felizardo de O. 

Carneiro, digitei.

Barra do Bugres, 20 de julho de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109416 Nr: 1379-13.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNAN DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENNAN DE BARROS SILVA, CNPJ: 

06428960117, Inscrição Estadual: 2.422.449-9. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do Inquérito Policial, 

supramencionado, que no dia 11/12/2015, na cidade de Barra do Bugres, 

o indiciado praticou vias de fato, contra a vítima Kelle Beatriz do 

Nascimento, sua companheira, enforcando-a, contudo não lhe causaram 

lesões. Consta, ademais, dos autos supramencionado, que no dia 

19/12/2015, na cidade de Barra do Bugres, o indiciado ameaçou causar 

mal injusto e grave à vítima Kelle Beatriz do Nascimento, sua companheira, 

dizendo que se esta largasse, iria lhe matar. Segundo restou apurado, 

indiciado e vítima conviviam maritalmente, contudo, a relação passou a ser 

marcada por constantes atos de violência doméstica perpetrados pelo 

indiciado. No dia 11/12//2015, ambos estavam na residência do pai do 

indiciado, situação em que o mesmo enforcou a vítima, não lhe vindo a 

causar lesões. Após, já na data de 19/12/2015, o indiciado ameaçou 

causar mal injusto à vítima , dizendo que se caso o largasse , iria lhe 

matar. Por tais razões, a vítima dirigiu-se até a sede da Delegacia local e 

registrou o ocorrido. Assim agindo, praticou o indiciado as condutas 

típicas no art. 21 da Lei de contravenções penais e no art. 147 caput do 

Código Brasileiro, com implicações da Lei nº. 11.340/06.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –Antes de determinar a citação do 

acusado Rennan de Barros Silva por edital, oficie-se diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional solicitando informação acerca de 

estar o acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado (art. 

1.376, §1°, CNGC).II –Em caso negativo a informação anterior, 

determina-se a citação por edital do acusado RENNAN DE BARROS 

SILVA, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as exigências 

dispostas no art. 363 do CPP.III –Decorrido o prazo de presunção de 

conhecimento da citação e de apresentação da resposta sem providência 

pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido o acusado 

RENNAN DE BARROS SILVA foi citado por edital, e não compareceu para 

responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com fundamento 

no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o processo e o 

curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo prescricional previsto 

para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, conforme 

entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo de 08 anos, 

de acordo com o art. 109, IV, do CPB.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivete Felizardo de O. 

Carneiro, digitei.

Barra do Bugres, 20 de julho de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-09.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 13505769 .”Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO EXTINTO sem resolução de 

mérito, o presente feito. Condeno o autor nas custas processuais, em 

razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-93.2017.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUZA GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E LIVRARIA VISAO MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 13505851 .”Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO EXTINTO sem resolução de 

mérito, o presente feito. Condeno o autor nas custas processuais, em 

razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VELOZO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 13505959 “Diante do exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO EXTINTO sem resolução de 

mérito, o presente feito. Condeno o autor nas custas processuais, em 

razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. BEL - MANIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 13505962 “Diante do exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO EXTINTO sem resolução de 

mérito, o presente feito. Condeno o autor nas custas processuais, em 

razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. ” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OVANIL CESAR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504/O-O (ADVOGADO)

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária. Substituta 

Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária. Substituta 

Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14288374. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-56.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14288583. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 
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de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14288752. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14288985. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-02.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14289189. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-09.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14289387. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR ANTONIO DE FRANCA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14290081. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-31.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CAROLINA NEVES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de julho de 2018. Senhor(a) ELAINE 

CAROLINA NEVES MAGALHAES, Rua Das Margaridas, N°121, Alvorecer, 

Barra do Bugres/MT, CEP 78390-000. A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 

Hora: 16:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000040-31.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.533,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELAINE CAROLINA NEVES 

MAGALHAES Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 
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SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-98.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de julho de 2018. Senhor(a) CLAUDEMIR 

DANTAS DA SILVA, Rua da Alegria, N°257, Indefinido, Barra do 

Bugres/MT, CEP 78390-00. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 

Hora: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000042-98.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.356,92; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDEMIR DANTAS DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A Parte Ré: ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-83.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de julho de 2018. Senhor(a) CLAUDEMIR 

DANTAS DA SILVA, Rua Alegria, N°257, Indefinido, Barra do Bugres/MT, 

CEP 78390-00. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 Hora: 16:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000043-83.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.035,75; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDEMIR DANTAS DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-53.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSO THIAGO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de julho de 2018. Senhor(a) JEFFERSON 

THIAGO DE ARRUDA, Rua Rio Negro, N° 522, Barra do Bugres/MT. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 07/08/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000045-53.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.166,47; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JEFFERSO 

THIAGO DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12136351.“ INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o cálculo sobre o valor 

atualizado da execução, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado do crédito...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500483-44.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LINDELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13632762.“ DETERMINO a intimação da 

requerida para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias...” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte reclamante, 

para efetuar o pagamento das custas no prazo de 10(dez) dias, sob pena 

de inscrição na dívida ativa. O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap Ramos Santana.-Gestora Judiciária 

substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-38.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de julho de 2018. Senhor(a) 

LEANDERSON ALVES DA SILVA, Av. Deputado Emanuel Pinheiro, S/N, 

Q06, São Raimundo, Barra do Bugres/MT, CEP 78390-000. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 07/08/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000046-38.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.151,35; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANDERSON ALVES 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-02.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contrarrazões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-32.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias ID do documento 

13585064 “ Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento 

nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, 

aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, 

expedindo o necessário “ . O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-23.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de julho de 2018. Senhor(a) ADEMIR 

SILVA DOS SANTOS, Rua Rio Negro, Nº 654, Indefinido, Barra do 

Bugres/MT, CEP78390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/08/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000047-23.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.067,24; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEMIR SILVA DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A Parte Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

(CLARO TV) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-08.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de julho de 2018. Senhor(a) ADEMIR 

SILVA DOS SANTOS, Rua Rio Negro, N° 654, Barra do Bugres/MT, CEP 

78554 - 080. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/08/2018 Hora: 14:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000048-08.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.492,43; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADEMIR SILVA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000410-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. B. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Campo Novo do 

Parecis Segunda Vara DECISÃO Autos Nº 1000410-78.2018.8.11.0050 

Requerente: Jean Carlos Sanches Requerido: Natalia Aparecida Biava 

Vistos. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte embargante deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte 

autora quanto ao fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não 

aconteceu no presente caso. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do 

CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a 

necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

sob pena de indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das 

custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). Havendo o recolhimento, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (CPC, art. 335), 

advertido do disposto nos artigos 344 do CPC. Para a análise da liminar 

pretendida, com base no princípio da proteção integral, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial na residência onde vive o menor, bem 

como no lar do genitor, aportando relatório aos autos em 10 (dez) dias. 

Após, manifeste-se o Ministério Público. Em seguida, façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 18 de julho de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96124 Nr: 139-86.2018.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Trata-se Ação de Tutela Antecipada proposta por ASSOCIAÇÃO PRÓ 

SAÚDE DO PARECIS, em face MEGA IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

LTDA.

2. Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposta por ambas as partes com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

3. P. I.C.

4. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101115 Nr: 2555-27.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO/MT, BANCO DO BRASIL 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ROSENO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100338 Nr: 2197-62.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO, 1ª VARA 

DE PINHÃO/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI MARSCHALL HENDGES, ESPÓLIO DE 

LACI MARCHALL HENDGES, LEILA MARI SAMPIETRO HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO LUIZ VITORINO 

BARCELOS - OAB:30445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100772 Nr: 2383-85.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAEL DRAGO FLORIANO JUNIOR, COMARCA DE 

CORONEL VIVIDA/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VICENTE SPANHOLI, DONADUZZI E 

DONADUZZI LTDA, ALFREDO TONOL PAIM, IRACEMA TEREZINHA 

VARASCHIN PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIMAR JOSE TURRA - 

OAB:17.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90597 Nr: 2181-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 Vistos, etc.,

1. Por necessidade de readequação na pauta, redesigno a audiência para 

o dia 26 de setembro de 2018, às 15h30min.

2. Notifique-se a IRMP.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR INACIO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente a determinação judicial (ID nº 

14170824), impulsiono o presente feito para INTIMAÇÃO das autora, por 

meio de seu(s) patrono(s) constituído(s), para, querendo, apresentar 

quesitos e indicar assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias. Nada 

mais.

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000391-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

Procurador do Município de Nova Maringá (REQUERENTE)

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de julho de 2018. CILINA SOUZA SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97411 Nr: 862-08.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RAIMUNDA COELHO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento ministerial de f. 410.

Assim, designo audiência de admonitória para o dia _24__/__07_/2018 às 

__16__h__15_min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo.

Outrossim, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade, observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Não havendo patrono constituído, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

para promover a defesa da recuperanda.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33159 Nr: 3192-90.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

nos autos, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27788 Nr: 1208-08.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Em seguida, a MMa. Juíza deliberou: “Vistos. Tendo em vista a 

apresentação de novo endereço da parte autora, conforme pleito de f. 

118, DESIGNO audiência para o dia 16 de outubro de 2.018, às 13h30min. 

Saem os presente intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76481 Nr: 3059-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEU DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Impulsiono o feito para intimar o novo causídico do reeducando, para que 

tome ciência da audiência admonitória designada para o dia 24-07-2018 às 

16:00 hs, conforme despacho de f. 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81688 Nr: 1757-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos, em correição.

De proêmio, determino à Secretaria Judicial que tome as cautelas 

necessárias para a correta juntada dos atos processuais, visto que a 

decisão proferida em 27/02/2018 está lançada nos autos erroneamente, 

numerando-se as páginas de acordo com o preconizado na CNGC-TJMT.

No mais, cumpra-se integralmente aquela decisão a fim de evitar prejuízo 

na solenidade aprazada para a data de 23/08/2018.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 1880-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para recolher o preparo, 

comprovar o recolhimento por petição nos autos, retirar na Secretaria, 

distribuir, comprovar a distribuição e acompanhar o cumprimento da carta 

precatória de busca e apreensão, na comarca de Tangará da Serra - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31894 Nr: 1941-37.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA 

AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Crispim de Faria Cruz 

- OAB:16988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Vistos em correição,

Mantenho a decisão de f. 77 porque denoto que o exequente não exauriu 

todas as possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido 

apenas nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de 

bens imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar 

a quebra do sigilo fiscal.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou endereço da 

parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92768 Nr: 3426-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BRINGHENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Jose Dauek Wojciechowski, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para recolher o preparo, 

comprovar o recolhimento por petição nos autos, retirar na Secretaria, 

distribuir, comprovar a distribuição e acompanhar o cumprimento da carta 

precatória de citação e intimação para audiencia, na comarca de São José 

do Rio Claro e Primavera do Leste - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27802 Nr: 1220-22.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALISTO BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento ministerial de f. 747.

Assim, oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública para solicitar cópia do termo 

de cooperação para que seja aportado nestes autos.

Outrossim, intimem-se as partes sobre a planilha de remição aportada às f. 

750.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 1960-09.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes (f. 504), HOMOLOGO o cálculo 

de pena expedido às f. 502.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 26/11/2018, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado, recluso no ergástulo local.

Após, solicite-se o aporte do atestado carcerário e colha-se o parecer 

ministerial para fins de progressão ao regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 107), 

HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 104.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 24/09/2020, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado, recluso no ergástulo local.

Após, solicite-se o aporte do atestado carcerário e colha-se o parecer 

ministerial para fins de progressão ao regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000426-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ODACY PEDROSO DE BARROS NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos. Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000279-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000279-06.2018.8.11.0050 Parte autora: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tratando-se 

de ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial 

contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 

535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo 

legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000021-64.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DA SILVA CORREIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WEMBLEY GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE PAGNUSSAT OAB - MT19775/O (ADVOGADO)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ADRIANO TONETTO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000340-61.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

30/08/2018 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 17 de Julho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000148-31.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

30/08/2018 15:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 19 de Julho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000540-05.2017.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

30/08/2018 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 19 de Julho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79073 Nr: 3887-02.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Maria Cimadom, Marcelo Junior 

Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 
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OAB:3633, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 Nos termos da legislação vigente, considerando que as missivas 

enviadas foram devolvidas, IMPULSIONO OS AUTOS para as partes 

apresentarem suas alegações finais, no prazo sucessivo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 677-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVCG, CMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 Autos n° 677-35.2016.811.0051 - 103931

Execução de Alimentos

 Despacho.

Vistos etc.

Comprovado o pagamento pelo Executado da obrigação alimentar, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, se por outro motivo ali não 

estiver preso.

Sem prejuízo, INTIME-SE a Exequente para que diga a respeito dos 

comprovantes de pagamentos apresentados pelo Executado;

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Promotor de Justiça.

Em seguida, CONCLUSOS para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29937 Nr: 3967-05.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Vargas ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para parte 

EXEQUENTE, informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5105 Nr: 1016-82.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helvio Luiz Kovaleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirsail Gabriel da Silva, Mirsail Gabriel da Silva 

Júnior, Luciano Denti, Espólio de Mauro Gasparelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473, José 

Esteves de Lacerda Filho - OAB:OAB/MT2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - OAB:56648-PR, 

Juliano Muniz Calçada - OAB:, YNÁCIO AKIRA HIRATA - 

OAB:45513-SP, Ynacio Akira Hirata - OAB:45513/SP

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

EXECUTADAS para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, 

advertindo-a acerca do § 3º do mesmo Artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81610 Nr: 1596-92.2014.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Cavallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, NO PRAZO DE 5 DIAS, MANIFESTAR-SE SOBRE OS VALORES 

APRESENTADOS PELO PERITO (ARTIGO 465, § 3º, NCPC)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1983-83.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecio Gomes de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 Nos termos da legislação vigente, considerando a insurgência do 

Embargante (fls. 177/179), IMPULSIONO A PARTE CONTRÁRIA PARA 

MANIFESTAR-SE, NO PRAZO ESTABELECIDO NAS FLS. 167/168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113935 Nr: 4278-49.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Risio Francisco Carvalho Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Yamashita Mariano, Leandro Soares 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO PROGETTI 

PASCHOAL - OAB:5657

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para 

cumprir a determinação contida na decisão proferida em 20/07/2018, a fim 

de que, em sendo possível, apresente cópia dos documentos pessoais 

das partes, especialmente do requerido Leandro, ou informe a 

impossibilidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82273 Nr: 2004-83.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireni Maria Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Steinke - 

OAB:17.840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72248 Nr: 1237-16.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelson Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olbiano Carlos da Silveira Júnior, Hospital 

Municipal Coração de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadia Fernandes Ribeiro - 
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OAB:MT/4.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Cavalcante Lopes 

- OAB:33.967/PE, Artur Prates de Rezende - OAB:269.990/SP, 

Gustavo Soares Bonifácio - OAB:MT/16.001-B, Marcela Fonseca 

Aleixo de Rezende - OAB:269.992 SSP/MT, Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 1237-16.2012.811.0051 - 72248

Despacho.

Vistos etc.

Dada a insuficiência de endereço o qual não foi possível intimar a 

testemunha Laerte Brasileiro de Alvarenga para a realização da audiência 

anteriormente designada, REDESIGNO o referido ato para o dia 24 de 

Agosto de 2018, às 16:00 horas de Mato Grosso.

Para tanto solicitem-se informações por meio dos sistemas Infojud e Siel 

acerca do endereço atualizado da Testemunha.

No mais, CUMPRA-SE conforme despacho anterior.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de Julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136546 Nr: 9048-51.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda do Rosario Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456, Paulo Ferreira dos Santos - OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Certifico que a parte autora não atendeu a intimação de ref. 21/23. Sendo 

assim, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no prazo 

de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando com 

objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 

357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18837 Nr: 1232-67.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Zeno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Presle Pereira de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Sonia 

Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o executado devidamente intimado conforme fls. 

127/128 não manifestou defesa. INTIMA-SE o exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 102-03.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Cirilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerida para a fim de apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 103-85.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Barbieri Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Cirilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerida para a fim de apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70388 Nr: 3267-58.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazonia Eletronorte Transmissora de Energia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT

 INTIMO a parte executada para informar a conta corrente e CNPJ para 

restituição do valor depositado como garantia do juízo, prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74247 Nr: 3234-34.2012.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGNC, MAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Maria Balçante 

Costa - OAB:8030, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerida a fim de tomar ciência do 

desarquivamento dos autos, bem como requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6198 Nr: 544-47.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente para manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81315 Nr: 1386-41.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Galvan, Ricardo Nigro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Merighi - 

OAB:8180/MT, Fabiana Hernandes Merighe - OAB:9139, Gian Carlo 
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Leão Preza - OAB:8431/MT, Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de colher 

manifestação acerca do pagamento do débito apresentado pelo executado 

de fls. 211/212, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81314 Nr: 1385-56.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Galvan, Ricardo Nigro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Merighi - 

OAB:8180/MT, Fabiana Hernandes Merighe - OAB:9139, Gian Carlo 

Leão Preza - OAB:8431/MT, Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de colher 

manifestação acerca do pagamento do débito apresentado pelo executado 

de fls. 218/220, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35624 Nr: 2164-16.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Signorini & Apolinário Ltda ME, Mauro Rogerio 

Signorini, Sandra Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDA MARTINS 

CHAGAS - OAB:303.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação e penhora.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81315 Nr: 1386-41.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Galvan, Ricardo Nigro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Merighi - 

OAB:8180/MT, Fabiana Hernandes Merighe - OAB:9139, Gian Carlo 

Leão Preza - OAB:8431/MT, Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte executada a fim de colher 

manifestação acerca do pagamento do débito apresentado pelo exequente 

de fls. 211/212, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81314 Nr: 1385-56.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Galvan, Ricardo Nigro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Merighi - 

OAB:8180/MT, Fabiana Hernandes Merighe - OAB:9139, Gian Carlo 

Leão Preza - OAB:8431/MT, Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte executada a fim de colher 

manifestação acerca do pagamento do débito apresentado pelo exequente 

de fls. 218/220, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 148871 Nr: 4212-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Pinheiro Dias, Rangel Junior do 

Nascimento, Paulo Sergio de Souza Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375

 INDEFIRO os pedidos formulados pelos Requerentes PAULO, RANGEL e 

ALLAN.No mais, aguarde-se a conclusão do Inquérito 

Policial.Cientifiquem-se o Ministério Público e os Advogados.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde /MT, 19 

de julho de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138761 Nr: 10200-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Pereira da Cruz, Pedro Luis Aise, 

Gildemar Muller Cezar, Antonio Correa Braga Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:, Márcio Guimarães Nogueira - OAB:12.853-B/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B, Valmiro Antonio Pinheiro 

da Silva - OAB:9.331/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o Acusado José Luiz Pereira da Cruz, brasileiro, nascido em 

16/10/1969, natural de Peixe/TO, filho de Reginaldo Pereira da Cruz e 

Celina Pereira da Silva Cruz, e o Acusado Pedro Luis Aise, brasileiro, 

nascido em 19/07/1966, natural de Adamantina/SP, filho de Alcides Aise e 

Irene Rossi Aise, ambos nas penas dos artigos 35, c.c. o art. 40, inc. V, 

todos da Lei n° 11.343/06; e PARAABSOLVER o Acusado Gildemar Muller 

Cezar, brasileiro, nascido em 18/10/1959, na cidade de Erval Seco/RS, 

filho de Vercidino Cezar e Laura Muller Cezar, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, das imputações constantes na exordial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CAVICHIOLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO TAFARELLO OAB - PR34415 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNOPAR UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 28/08/2018 Hora: 14:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000690-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito a fim de intimar as partes acerca do cálculo apresentado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

juntado no ID: 14229055. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 28/08/2018 Hora: 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 ás 10h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001097-86.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito a fim de ciência às partes acerca do cálculo apresentado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

juntado no ID: 14228807. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIZIANE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 às 15h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000848-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito a fim de ciência às partes acerca do cálculo apresentado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

juntado no ID: 14228923. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018, às 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000850-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito a fim de ciência às partes acerca do cálculo apresentado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

juntado no ID: 14229176. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018, às 15h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRAUDILEIA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018, às 09h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011201-86.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito a fim de ciência às partes acerca do cálculo apresentado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

juntado no ID: 14279553. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO HENRIQUE PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018 ás10h00min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-84.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. Determino que antes da expedição do RPV, sejam as partes 

intimadas para que fiquem cientes do cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência (ID. 14279981). Após, não havendo 

qualquer manifestação, dou o cálculo como homologado e determino a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, com urgência. Tudo cumprido, 

arquive-se o feito. Campo Verde, 20 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018, às 13h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Autos n° 1000130-07.2018.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido aduzido pela parte exequente, por meio da petição de ID 

13212624, para solicitar informações, ao departamento de trânsito, por 

meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da parte Executada, notadamente, o veículo 

informado pelo Exequente. Procedida consulta em nome do Executado não 

foi localizado o veículo indicado em seu último petitório, conforme extrato 

anexo, porém, foram efetuadas restrições em dois veículos, inclusive a de 

circulação, nomeando, desde logo, a parte Exequente como Depositário, 

também conforme extrato Assim, CABERÁ ao Exequente informar o local 

onde os veículos podem ser localizados, a fim de ultimar a penhora e 

permitir a remoção aos seus cuidados, no prazo de 15(quinze) dias. 

Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação dos bens, intimando-se as 

Partes para que se manifestem sobre o laudo correspondente. Restando a 

diligência infrutífera, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar bens penhoráveis, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Campo Verde-MT, 17 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000293-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR MOURA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Autos n° 1000293-55.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido aduzido pela parte exequente, por meio da petição de ID 11557945, 

para solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da parte Executada. Em sendo o caso, DETERMINO, 

desde logo, a indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de 

circulação, nomeando, desde logo, a parte Exequente como Depositário. 

Procedida a restrição, conforme se verifica do extrato anexo, CABERÁ ao 

Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados, no prazo de 

15(quinze) dias. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE a Exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 48 horas, sob pena 

de arquivamento dos autos. Consigna-se, que os prazos contra o revel 

que não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de 

publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do 

CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 17 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-86.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARQUES ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT0007085S-A (ADVOGADO)

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 254 de 558



Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-86.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARQUES ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT0007085S-A (ADVOGADO)

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-86.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARQUES ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT0007085S-A (ADVOGADO)

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-86.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARQUES ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT0007085S-A (ADVOGADO)

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI CRISTOVAO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018, às 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011354-22.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENO SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERMAC ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA ELISABETH DA FONSECA OAB - SP279236 (ADVOGADO)

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES OAB - MT0019803A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 

17/07/2018, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO 

ainda que em cumprimento ao art. 1º, VI, 'a', da Ordem de Serviço nº 

01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de 

Origem. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018. JULIANA FERNANDES 

ALENCASTRO GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011354-22.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENO SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERMAC ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA ELISABETH DA FONSECA OAB - SP279236 (ADVOGADO)

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES OAB - MT0019803A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 

17/07/2018, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO 

ainda que em cumprimento ao art. 1º, VI, 'a', da Ordem de Serviço nº 

01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de 

Origem. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018. JULIANA FERNANDES 

ALENCASTRO GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018, às 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-90.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES CORTE JUNIOR (EXECUTADO)
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CERTIDÃO Certifico que, diante da diligência negativa juntada no ID: 

14007702, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

legal requerer o que entender de direito. É o que me cumpre. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018 às 16h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREUSA FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018 às 15h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA BASSANESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON PEDREIRA SILVA REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE Certifico o feito a fim de intimar à parte 

requerente para, no prazo legal manifestar-se do id 11587565. ODAILZA 

COELHO DE SOUZA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010460-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para no prazo legal se manifestar quanto ao bacenjud 

parcial, bem como, quanto a não localização do executado para ser 

intimado da penhora, requerendo o que entender de direito. É o que me 

cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018 às 16h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001161-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (EXECUTADO)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001161-62.2018.811.0051 Decisão. Vistos etc. Em análise aos 

autos, vislumbra-se que a inicial veio desacompanhada de qualquer laudo 

médico comprovando as alegações da parte Requerente, o que, no caso é 

imprescindível. Salientando-se, que ainda que o Advogado tenha 

colacionado parte de um exame médico em sua inicial, este se apresentou 

incompleto, pois não há, sequer, o nome do médico subscritor. Assim, nos 

termos do art. 319 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu procurador para que acoste aos autos Relatório Médico 

Circunstanciado comprovando a caracterização da urgência/emergência, 

com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, conforme 

determina o enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde, no prazo de 

15(quinze) dias. Com a apresentação dos documentos pertinentes, desde 

já, DETERMINO QUE SEJA ENCAMINHADO AO NAT (NÚCLEO DE APIO 

TÉCNICO), para que emita parecer sobre a urgência e necessidade do 

Requerente ser submetido ao procedimento cirúrgico postulado na inicial. 

O pedido deverá ser encaminhado por malote digital, com cópia integral de 

todo este feito. Por fim, tudo cumprido, retornem os autos ao gabinete. 

Com a manifestação, volte-me conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010931-62.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MASCENA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA VIDA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/09/2018 às 09h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018 Hora: 10:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 
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implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Processo: 1001100-07.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 10.113,13; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] REQUERENTE: 

WILMA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO:BANCO BRADESCARD S.A - 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a): Representante do BANCO 

BRADESCARD S.A Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de PARTE REQUERIDA, nos termos do processo identificado, por todo o 

conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de Conciliação designada para o dia 03/09/2018 ás 14h20min , 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, e para 

que tome ciência da decisão concedendo a tutela antecipada pleiteada 

pela parte autora. ADVERTÊNCIAS:1)- O não comparecimento às 

audiências importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá 

a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à 

audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no 

ato da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 

OBSERVAÇÃO: 1) Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, 

cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB cada. Peças 

que acompanham a presente Carta: Petição Inicial Campo Verde, 20 de 

Julho de 2018 Atenciosamente, Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, 

JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 34192233

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CAVICHIOLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO TAFARELLO OAB - PR34415 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNOPAR UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001979-31.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá comprovar que o débito 

inserido no cadastro de inadimplentes em nome do Autor é devido. Assim, 

visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Á Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 
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juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pelo Reclamado 

é capaz de causar lesões financeiras o Autor, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alega que realizou matricula 

na Requerido, polo da cidade de Maringá-PR, onde pretendia cursar 

pós-graduação, no ano de 2014. Ocorre que, no mesmo ano, solicitou o 

cancelamento da matrícula, tendo em vista que o polo de Maringá-PR foi 

fechado e não foram oferecidos meios para possibilitar o estudo do 

Requerente. Posteriormente, no ano de 2016, o Requerente se matriculou 

na Requerido, com polo neste Estado, para realizar a pós-graduação MBA 

gestão de pessoas, sendo que realizou o pagamento da primeira 

mensalidade (que foi cobrada três vezes, equivocadamente), e depois 

também solicitou o cancelamento. Ocorre que, a empresa Reclamada 

reativou a primeira matrícula do Requerente (polo Maringá – PR), gerando 

dívidas inexistentes, já que nunca utilizou os serviços. Pois bem, como 

forma de comprovação de suas alegações o Requerente trouxe aos autos 

o extrato para comprovar que seu nome encontra-se cadastrado em 

órgão de restrição ao crédito (ID 14183570), cuja restrição foi incluída pela 

Requerida, em decorrência de 13 (treze) parcelas, não adimplidas nos 

anos de 2017/2018, sendo que todas foram inseridas no cadastro em 

24.06.2018. Já quanto ao pedido de cancelamento da matrícula, vê-se que 

o Reclamante trouxe aos autos, o e-mail encaminhado à Requerida em 

25.04.2016, solicitando o cancelamento do contrato e pedindo a restituição 

do dinheiro pago. Posteriormente, em 17.02.2015, o Reclamante 

encaminhou outro pedido de cancelamento da matrícula, por meio do site 

da Reclamada (ID 14183604). Apresentou, ainda, comprovante de 

atendimento da Reclamada, no dia 11.04.2016, em que reitera o pedido de 

cancelamento da matrícula e solicita a restituição do valor pago. Logo, 

entendo verossímeis as alegações do Reclamante, merecendo 

acolhimento o pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada 

aduzido pelo Reclamante para determinar que a Requerida promova a 

BAIXA de seu nome dos cadastros de inadimplentes, relativamente aos 

débitos discutidos nos presentes autos, até ulterior determinação deste 

Juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a 

Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já 

fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, 

posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 20 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Autos nº 1001092-30.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 
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naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. 

Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alega que não firmou contrato 

com a Requerida e, portanto, a restrição em seu nome incluída pela 

Requerida é totalmente indevida. A alegação da Reclamante encontra-se 

comprovação no extrato do SPC, em que aponta uma única restrição, 

incluída pela Reclamada, no dia 09.01.2018, por débito vencido em 

07.11.2017. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples probabilidade do direito invocado pela parte Reclamante. Não se 

quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante para determinar que a Requerida promova a imediata baixa do 

seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e seus similares, 

relativamente ao débito discutido na presente ação, até ulterior decisão 

deste juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de 

reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001095-82.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 
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constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras o Autor, pois a restrição impede o crédito. 

Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alega que não firmou contrato 

com a Requerida e, portanto, a restrição em seu nome incluída pela 

Requerida é totalmente indevida. A alegação do Reclamante encontra-se 

comprovação no extrato do SPC, em que aponta uma única restrição, 

incluída pela Reclamada, no dia 24.11.2017, por débito vencido em 

02.12.2015. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples probabilidade do direito invocado pela parte Reclamante. Não se 

quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante para determinar que a Requerida promova a imediata baixa do 

seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e seus similares, 

relativamente ao débito discutido na presente ação, até ulterior decisão 

deste juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de 

reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001105-29.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. 

Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso versado, a Requerente alega que não firmou contrato 

com a Requerida e, portanto, a restrição em seu nome incluída pela 

Requerida é totalmente indevida. Entretanto, o nome do Reclamante foi 

incluído no cadastro de inadimplentes pela Requerida por dívida 

supostamente vencida em 10.01.2015, e incluída em 23.06.2017 no 

SERASA, e desde então a parte Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de um ano a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja 

verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois 

que ausente o requisito do perigo da demora invocado. Aguarde-se a 
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realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001100-07.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. 

Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 
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débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso versado, a Requerente alega que não firmou contrato 

com a Requerida e, portanto, a restrição em seu nome incluída pela 

Requerida é totalmente indevida. Entretanto, o nome da Reclamante foi 

incluído no cadastro de inadimplentes pela Requerida por dívida 

supostamente vencida em 28.10.2013, e disponibilizada em 28.11.2013 no 

SERASA, e desde então a parte Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de quatro anos a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja 

verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois 

que ausente o requisito do perigo da demora invocado. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-74.2018.8.11.0051
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WILMA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 101102-74.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 
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Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. 

Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso versado, a Requerente alega que não firmou contrato 

com a Requerida e, portanto, a restrição em seu nome incluída pela 

Requerida é totalmente indevida. Entretanto, o nome da Reclamante foi 

incluído no cadastro de inadimplentes pela Requerida por dívida 

supostamente vencida em 28.10.2013, e disponibilizada em 28.11.2013 no 

SCPC, e desde então a parte Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de quatro anos a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja 

verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois 

que ausente o requisito do perigo da demora invocado. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos n° 100116-58.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Da Tutela de Evidência: Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
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vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que a Autora sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, pois 

desconhece o débito cobrado e, com base no artigo 311 e seus incisos, 

requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação da Autora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Decido. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de evidência aduzido pela parte Reclamante. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-14.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

IRENI MARIA DE PAULA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LOURENCINI AISE (REQUERIDO)

PEDRO LUIS AISE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010122-14.2011.811.0051 Polo Ativo: FABIO DE PAULA CARVALHO e 

IRENE MARIA DE PAULA GOMES Polo Passivo: BRUNO LOURENCINI AISE 

Vistos em correição. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo da 

petição juntada aos autos (Id 12999515), que houve composição amigável 

entre as partes, no que tange a obrigação de fazer e pecuniária, 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente 

aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos legais, a 

Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é medida que 

se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e 

considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Despacho

PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO

COMARCA DE CANARANA - MT

Processo Administrativo: 2255-31.2018.811.0029 - Código 68000

REQUERENTE: MAILI CATARINA ROCKENBACH – MATRÍCULA 4240 – 

TÉCNICA JUDICIÁRIA

 DEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO: Concessão de 03 (três) meses de 

Licença Prêmio, relativa ao quinquênio de 08/06/2013 a 08/06/2018, 

condicionando o gozo conveniência do serviço público e à anuência da 

chefia imediata.

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56471 Nr: 2160-69.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 2160-69.2016.811.0029 código 56471

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): ANTÔNIO LUIS PEREIRA

INTIMANDO: Réu(s): Antônio Luis Pereira, Cpf: 91421675153, Rg: 287270 

SSP TO Filiação: Luis Francisco Pereira e Josina Policarpo Paz, data de 

nascimento: 23/12/1976, brasileiro(a), natural de Ananás-TO, motorista, 

Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: PROCEDER A CITAÇÃO DO ACUSADO PARA RESPONDER À 

ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS (ARTIGO 396 

DO CPP.

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece DENÚNCIA contra ANTONIO LUIZ PEREIRA, acima 

qualificado, como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do 

artigo 70, caput, do mesmo Estatuto Repressor.

DESPACHO: Vistos, etc. Defiro a cota ministerial inserta às fls. 86, e 

determino a expedição de Edital para citação do Acusado Antônio Luis 
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Pereira. Após o prazo do edital, vista dos autos ao Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raquel Marjane do 

Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

Canarana - MT, 18 de julho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50147 Nr: 1831-91.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1831-91.2015.811.0029 código 50147

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Carlos Henrique Longo

PARTE RÉ: CREZIO DANIEL GONÇALVES

CITANDO(A, S): Executados(as): Crezio Daniel Gonçalves, Cpf: 

37930117120, Rg: 221959 SSP GO, brasileiro(a), casado(a), 

agropecuarista, Endereço: Rua 19, Qd. 13, Lt. 07, Bairro: Parque dos 

Buritis II, Cidade: Rio Verde-GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 338.725,69

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: CARLOS HENRIQUE LONGO, brasileiro, CPF: 

928.292.448-34, Endereço: Travessa das Tulipas, nº 62, Bairro: Jardim 

Seixas, Cidade: São José do Rio Preto, propoe AÇÃO DE EXECUÇÃO em 

face de CREZIO DANIEL GONÇALVES, brasileiro, CPF: 379.301.171-20, em 

lugar incerto e não sabido, no valor de R$ 338.725,69 (trezentos e trinta e 

oito mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos).

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido inserto às fls. 207/209 e determino 

a expedição de Edital para citação do executado CREZIO DANIEL 

GONÇALVES, nos termos da decisão inicial. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 18 de julho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 3405-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADLOS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3405-81.2017.811.0029 código 64264

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: GABRIEL ALVES DE LIMA ORTEGA SALESSE

MEIRIANE ALEXANDRA SALESSE

PARTE RÉ/DEVEDORA: MANOEL ALVES DE LIMA

CITANDO(A, S): Executados(as): Manoel Alves de Lima, Cpf: 

45939713149, Rg: 724.903 SSP MT Filiação: Sebastião Pereira Lima e 

Oscalina Alves de Lima, data de nascimento: 17/08/1967, brasileiro(a), 

natural de Córrego do Ouro-GO, casado(a), soldado da polícia militar, 

Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 1.512,81

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 1.512,81 (mil quinhentos 

e doze reais e oitenta e um centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 733, § 1º).

 Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 18 de julho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3636 Nr: 908-90.2000.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Humberto Luchesi - 

OAB:76.458, Williams Oliveira dos Reis - OAB:37333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador Williams Oliveira dos Reis e Celso Humberto 

Luchesi, para que providenciem o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 2903-45.2017.811.0029

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNDS, BCDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

WELDER CRISTIAN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de pedido de homologação de Transação Extrajudicial referente 

à separação consensual c/c partilha de bens, guarda, visitas e alimentos 

proposto por Valdevam Nascimento da Silva e Benedita Correa dos Anjos 

Silva.

 Devidamente homologado o acordo realizado entre as partes, por meio da 

sentença homologatória de fls. 28, o requerente Valdevam interpôs 

recurso de apelação às fls. 33/36, alegando que sentiu-se prejudicado 

com a partilha de bens.

 Decido.

 Analisando detidamente os autos observa-se que as partes requereram a 

homologação do acordo, bem como, ao final, renunciaram ao prazo 

recursal, conforme item "e" do pedido inicial.

 Portanto, uma vez que o acordo fora devidamente homologado, por meio 

de sentença homologatória às fls. 28, também fora deferido tal pedido 

quanto ao prazo recursal.

 Desta forma, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Valdevam 

Nascimento da Silva, uma vez que havendo cláusula expressa de 

renúncia do prazo recursal pelas partes e tendo sido o acordo firmado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 266 de 558



entre elas devidamente homologado pelo Juízo, resta iniviável o manejo de 

qualquer recurso.

Certifique- imediatamente o trânsito em julgado da r.sentença.

 Após, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65450 Nr: 433-07.2018.811.0029

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS LUPATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501/A, PAULO SERGIO DINIZ - OAB:12126/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e condeno o autor e réu no 

pagamento das custas processuais em igual proporção, pela causalidade 

retro mencionada, considero os honorários advocatícios 

compensados.PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 2062-50.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para que se manifeste nos autos sobre o 

pedido de fl. 51.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50127 Nr: 1818-92.2015.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a certidão de fl.67, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que se manifeste nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27524 Nr: 1393-07.2011.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arantes Alimentos Ltda, Aderbal Luiz Arantes Junior, 

Rodopa Industria e Comercio de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA, Jovelino 

Ferreira Gonçalves, HERBERTO UCKER, João Ferreira Gonçalves, Antonio 

Enrique da Silva Ferreira, Edeson Pereira de Ataide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Kurzweil de Oliveira - 

OAB:248.704/SP, Diego Strapasson - OAB:10608, Fábio Siviero 

Botelho da Silva - OAB:5929-MT, FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - 

OAB:18671-O, Fernando Arruda Ramos da Silva - OAB:184.735-E/SP, 

Flavia Santos Moreno - OAB:OAB/SP 200.818, Joel Luís Thomaz 

Bastos - OAB:122.443/SP, Túlio Cesar Zago - OAB:OAB/MT 13.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315

 Vistos,

 Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por Arantes 

Alimentos Ltda em face de Antônio Batista Oliveira e outros.

 Analisando os autos observa-se que a ação foi julgada procedente e, 

posteriormente, mantida em sede de recurso (fls. 627/639 e 697/703).

 Às fls. 729/730, a parte autora requereu o cumprimento de sentença com 

a consequente expedição do mandado de reintegração de posse.

 Desse modo, considerando que já houve o trânsito em julgado do r. 

acordão (fls. 705), defiro o pedido de fls. 729/730 para determinar a 

imediata expedição do mandado de reintegração de posse em face dos 

requeridos.

 Sem prejuízo, manifestem-se as partes quanto ao requerimento de fls. 

731/732.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64792 Nr: 3746-10.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada audiência na Comarca de Ribeirão 

Cascalheira na data de 02/08/2018, às 16:00 Hotas para oitiva da 

testemunha residente naquele município.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-21.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JANDIR BORBA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO PAULO OLIVEIRA LOURENCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Promovente, 

na pessoa de seu procurador, para que no prazo legal requeira nos autos 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento doprocesso, nos 

termos da Lei. Canarana-MT, 20 de julho de 2018 - Eunice de Freitas 

Martins - Gestora Judiciária em substituição - Portaria 20/2018

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º58 /2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º ESTABELECER a Escala de Plantão dos servidores da Central de 

Administração do Foro que deverão auxiliar os Juízes das Varas durante 

o Plantão Regional, estabelecido no Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 

§ 1º e artigo 12, durante o mês de AGOSTO/2018 na forma abaixo 

discriminada:

 Dia 4/8/2018 – SÁBADO – ANTONIO BRAZ SPOLTI

Dia 5/8/2018 - DOMINGO - ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 11/8/2018 – SÁBADO – LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO

 Dia 12/8/2018 – DOMINGO– LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO

 Dia 18/8/2018 – SÁBADO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

 Dia 19/8/2018 – DOMINGO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO
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 Dia 25/8/2018 – SÁBADO – EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Dia 26/8/2018 – DOMINGO- EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários da justiça plantonistas.

 Chapada dos Guimarães/MT, 20 de julho de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 60/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão semanal dos 

Juízes e Gestores Judiciários para o mês de AGOSTO/2018, a saber:

* A Portaria nº 60/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

P O R T A R I A N.º 59/2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão dos Oficiais de Justiça, que 

deverão auxiliar os Juízes das Varas e Juizado Especial Cível e Criminal, 

DEVENDO PERMANECER NO RECINTO DO FÓRUM durante o expediente no 

mês de AGOSTO/2018, na forma abaixo discriminada:

Dia 1/8/2018 – quarta-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 2/8/2018 – quinta-feira – Silvio Francisco Pillon

Dia 3/8/2018 – sexta-feira - Elaine Caso

Dia 6/8/2018 – segunda-feira- Girlei Inês Trentin

Dia 7/8/2018 – terça-feira – Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 8/8/2018– quarta-feira – Elson Henrique de Almeida

Dia 9/8/2018– quinta-feira- Josué Pereira dos Santos

Dia 10/8/2018– sexta-feira- João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 13/8/2018– segunda-feira– Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 14/8/2018 – terça-feira – Silvio Francisco Pillon

Dia 15/8/2018– quarta-feira– Elaine Caso

Dia 16/8/2018– quinta-feira– Girlei Inês Trentin

Dia 17/8/2018 – sexta-feira – Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 20/8/2018 – segunda-feira – Elson Henrique de Almeida

Dia 21/8/2018 – terça-feira - Josué Pereira dos Santos

Dia 22/8/2018 – quarta- feira – João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 23/8/2018 – quinta-feira - Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 24/8/2018 – sexta-feira - Silvio Francisco Pillon

Dia 27/8/2018 – segunda-feira- Elaine Caso

Dia 28/8/2018 – terça-feira- Girlei Inês Trentin

Dia 29/8/2018 – quarta-feira- Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 30/8/2018 – quinta-feira- Elson Henrique de Almeida

Dia 31/8/2018 – sexta-feira- Josué Pereira dos Santos

Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, aos serventuários da 

justiça.

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de julho de 2018 Leonísio Salles de Abreu 

Júnior. Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 2315-34.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, pelo 

prazo requerido.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102741 Nr: 859-34.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102738 Nr: 856-79.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco Dorneles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76490 Nr: 3066-11.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Souza Crus Santiago, Lourenço de Souza 

Cruz, Julio Marcos Souza Cruz, José Aucione Souza Cruz, Marilene de 

Souza Cruz, José Elias de Souza Cruz, Angela Maria de Souza Cruz, 

Domingos Oliveira dos Santos, Alcineide de Souza Silva Gomes, Francisco 

dos Santos Nascimento, Rafael de Souza Padilha, João Oliveira dos 

Santos, Josué Aderaldo Lopes de Carvalho, Manoel Ferreira Lima, Maria 

Eunice dos Santos, Alessandra Botelho da Silva, Rosiléia Pereira de Lima, 

Daniel Ferreira de Araujo, Celso Domingues, Francisco Ribeiro de 

Carvalho, Onézio Monteiro Caetano, Andreza Rodrigues de Souza, Elias 

Nunes da Costa, Maria Virlene Viana Veiga, Marineide Gomes da Silva, 

Raimunda Oliveira dos Santos, Marleide Alves Lea, Maria Aparecida Izidro, 

Maria Sueli dos Santos Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Ferreira Cabral, Napoleão Pinto, Carla 

Begnini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivid Crispim de Oliveira - 

OAB:OAB/RO 6913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Francisco Alves Pinheiro Filho - OAB:568/RO, 

Isis Marimon - OAB:3434 - MT.

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital dos embargados, verifico que 

não demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-los, 

assim, por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALÍCIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, nº 970, Centro, 
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Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte autora, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 2495-69.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, como o valor médio praticado em Chapada dos Guimarães/MT 

corresponde a R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por hectare, é 

de rigor utilizar o fator multiplicador (R$4.500,00) pelo tamanho da área – 

66.9313 hectares – para se chegar ao valor correto da ação, 

totalizando-se, portanto, o montante de R$301.190,85 (trezentos e um mil, 

cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos). O que faço forte no que 

determina o artigo 292, § 3°, do Código de Processo Civil/2015.Referente à 

apreciação do pedido para revogação da liminar deferida anteriormente, 

postergo a análise para após a realização de diligência a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, que deverá lavrar termo circunstanciado acerca da 

situação atual da área litigiosa, cuja diligência deverá ser custeada pela 

parte requerida, sob pena de preclusão.Dessa maneira, não havendo 

outras preliminares, dou o feito por saneado.Fixo como pontos 

controvertidos da demanda: a)a posse da área; b)existência de posse 

entre os anos de 2005 e 2011 (visto o autor haver declinado na inicial 

exercer a posse desde o ano de 2011 e haver declarado no documento 

protocolado junto ao INTERMAT estar exercendo a posse desde o ano de 

2005;c) as benfeitorias e melhorias na área (ponte, galpão).Acerca do 

ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, mantenho o 

disposto no art. 373 do CPC, cabendo aos autores provar os fatos 

constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos 

ou modificativos do direito do autor.Deste modo, intimem-se as partes para 

que, no prazo de quinze (15) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

Deverão as partes, caso pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol 

de testemunhas na oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo 

Civil). Intimem-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103982 Nr: 1435-27.2018.811.0024

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Rodi Paes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORLANDO MURARO 

SILVA - OAB:772

 Dessa forma, diante das premissas estabelecidas e em análise à hipótese 

dos autos, verifico que inexiste qualquer obscuridade ou contradição na 

decisão, haja vista que, consoante jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, o litisconsórcio ativo é facultativo aos cônjuges. Vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS 

PARTICULARES. AÇÃO DE DIVISÃO. LEGITIMIDADE. DIREITOS REAIS. 

CÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO E MERO 

CONSENTIMENTO. Nas causas que envolvem direitos reais o litisconsórcio 

ativo é facultativo aos cônjuges podendo a ação ser proposta por um 

deles desde que tenha o consentimento do outro, como disposto no art. 

10, caput, do CPC. - Circunstância dos autos em que se impõe reformar a 

decisão que reputava litisconsórcio ativo necessário. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70066357575, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

01/10/2015)”. [TJ-RS - AI: 70066357575 RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Data de Julgamento: 01/10/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 07/10/2015]. CONCLUSÃO Diante do 

exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, para, no mérito, 

negar-lhes provimento. Mantenho, portanto, incólume a decisão 

anteriormente proferida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40433 Nr: 3051-81.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diney Leite da Costa - 

OAB:21.352

 Vistos, etc.

 Determino que o Oficial de Justiça, João Paulo Lacerda, promova as 

diligências pertinentes a fim de apurar se a área objeto do litígio é ou não 

zona urbana ou rural, consoante art. 32 do CTN e art. 15 do Decreto-Lei nº 

57/66.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89339 Nr: 887-36.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY CASTANHEIRA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA NERES SANTOS, Luziney Maria Pinto 

da Silva, Antonio Feliciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, DARLE RANE MIRANDA JULIO - OAB:21175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Silveira - OAB:3634, 

Vagner Lucio de Viveiros. - OAB:14448

 A impenhorabilidade de vencimentos e salários, dentre outras verbas 

destinadas à remuneração do trabalho, prevista no artigo 833, inciso IV, 

do CPC, admite apenas duas exceções, que são para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como em 

relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos 

mensais, nos termos do parágrafo 2º, do referido artigo.” (AI 

130848/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 

30/01/2017). (AI 96611/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017.CONCLUSÃODefiro parcialmente 

o pedido de fls. 150/153, razão pela qual DETERMINO o imediato 

desbloqueio do valor penhorado às fls. 146, com a consequente 

transferência à conta bancária da executada, devendo a Secretaria 

providenciar a intimação da mesma, para que apresente seus dados 

bancários, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção com fulcro no 

art. 485, inciso III do CPC/2015.Quanto à realização de nova audiência de 

conciliação, tendo em vista que a exequente já manifestou seu 

desinteresse na realização do ato (fls. 167), ante a possibilidade de 

composição extrajudicial, caso haja interesse da parte executada, indefiro, 

por ora.Sem prejuízo, DEFIRO o pedido da exequente de fl. 171, procedo à 

restrição judicial junto ao cadastro RENAJUD em nome da executada.Com 

a juntada da informação do RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco dias).Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 2399-93.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o INSS 

a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde o dia posterior à 

cessação (01/03/2012), com início de pagamento na mesma data, ou seja, 

DIP em 01/03/2012, mantendo-o pelo prazo de 3 (três) meses. Caberá à 

parte autora, no período de 30 (trinta) dias antes de expirado esse prazo, 

procurar a agência do INSS, com cópia da presente sentença, a fim de 

agendar perícia médica para avaliar sua capacidade laborativa, 

objetivando o prosseguimento ou a cessação do benefício. JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267/2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Para fins do 

item 6.17.1.1 da CNGC, segue tópico síntese da sentença:I – Nome do 

beneficiário: NILSON PEREIRA DOS ANJOS.II – Benefício concedido: auxílio 

doença para segurado especial.III – Renda mensal do benefício: um salário 

mínimo. IV – Data de início do benefício (DIB): dia posterior à cessação do 

benefício (01/03/2012)V – Data do início do pagamento (DIP): a mesma 

data do início do pagamento.Transitada em julgado, não havendo pedido de 

execução em 15 dias, arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65890 Nr: 1682-47.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento 

mensal a parte autora MARIA DA PENHA DA SILVA do benefício da 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 12/05/2015 (fl. 43).Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. .Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Para fins do item 6.17.1.1 

da CNGC, segue tópico síntese da sentença:I- Nome do beneficiário: 

MARIA DA PENHA DA SILVAII- Benefício concedido: aposentadoria por 

idade a segurado especial (trabalhador rural)III- Renda mensal do 

benefício: um salário mínimoIV- Data de início do benefício (DIB): a partir do 

requerimento administrativo em 12/05/2015 (fl. 43)V- Data do início do 

pagamento (DIP): em até trinta dias, após a intimação desta 

sentença.Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72508 Nr: 1298-50.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlita Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial, à autora, CARLITA BENEDITA DA SILVA, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo, em 18.11.2014 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72626 Nr: 1358-23.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noé Pereira Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial ao autor, Noé Pereira Marinho, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 

143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 24.4.2015 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76206 Nr: 2919-82.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Helena Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

Decreto-Lei n° 911/69, e, por consequência, consolido nas mãos do 

credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar 

torno em definitiva.Por consequência, com base no art. 487, I, do 

CPC/2015, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa (art. 85, §2°, CPC/2015).Comunique-se ao 

DETRAN a autorização à parte autora para proceder à transferência do 

bem a terceiro que indicar, de acordo com o artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei n° 10.931/2004.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69613 Nr: 236-72.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) José Fernandes de Oliveira, no valor 

de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com 

base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo em 21.7.2014 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74663 Nr: 2245-07.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Almeida França Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Fátima Almeida França, no valor 

de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte dias), 

em razão do nascimento de sua filha, Thayla Dias França da Silva, desde 

a data de entrada do pedido administrativo em 16.4.2015 (anexo à 

inicial).Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos 

pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, 

calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74306 Nr: 2080-57.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir de Souza Domingos, Expedito Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990, 

ANILTON GOMES RODRIGUES - OAB:14443, LUCAS BONATO DE 

AMORIM - OAB:MT 18748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Preclusa a decisão, proceda-se a imediata redistribuição da 

ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações 

necessárias na distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte 

autora.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74234 Nr: 2043-30.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete França Borges de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial, à autora, Odete França Borges de Jesus, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 23.2.2015 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81066 Nr: 1521-66.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial, ao autor Vicente Mendes dos Santos, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 29.2.2016 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 
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02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78814 Nr: 674-64.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandyr Divino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial, ao autor, Jurandyr Divino Filho, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 

143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 25.9.2015 (documento anexo à inicial). Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84510 Nr: 3141-16.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Teixeira Lechner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial, à autora, Maria Nilva Teixeira Lechner, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 18.11.2015 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84322 Nr: 3053-75.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial, ao autor Nilson de Oliveira, no valor de 1 (um) salário 

mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 143 da 

Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido administrativo em 

29.2.2016 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de 

correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos 

no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado 

pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102820 Nr: 898-31.2018.811.0024

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE ALVES DA SILVA, RHISLLEY WESLLEY DA 

SILVA, GLAUBER WESLLEY DA SILVA, Glenda Karolini Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cooperativo Sicredi - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

IVONEIDE ALVES DA SILVA e outros ajuizaram alvará judicial.

 Determinou este juízo, em 28/02/2018: “Considerando que a Lei nº 

6858/80, cria uma hipótese de exceção no ordenamento que é o 

levantamento, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social 

ou na forma da legislação específica, de valores oriundos verbas 

rescisórias, de FGTS ou PIS/PASEP sem na necessidade de inventário ou 

arrolamento, intime-se o requerente, na pessoa de seu patrono, para 

comprovar nos autos que o crédito depositado é originário de verbas 

rescisórias, de FGTS ou de PIS/PASEP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Intimados, quedaram-se inertes (ref. 8).

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Conforme certidão de ref. 8, verifica-se que não obstante o pedido de 

levantamento de valores por meio de alvará judicial seja exígua, dada a 

oportunidade a parte autora para comprovar a origem dos créditos, 

quedaram-se inertes.

 Assim, conforme já advertido por este juízo, impõe-se a extinção do feito, 

uma vez que é imprescindível saber-se a origem dos valores a serem 

levantados e não o fizeram.

DISPOSITIVO.

 Dessa forma, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo 

único e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO os autores em custas processuais, o que faço com 

fundamento no art. 88 do CPC.

Intime-se.

Transitada em julgado a ação, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 1961-96.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial, à autora, Cleuza Pereira Martins, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 

143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 16.1.2015 (documento anexo à inicial). Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69528 Nr: 190-83.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial à autora Elza Oliveira Faria, no valor de 1 (um) salário 

mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), desde a data de entrada 

do pedido administrativo em 15.1.2015 (documento anexo à inicial). Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99149 Nr: 5371-94.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

Decreto-Lei n° 911/69, e, por consequência, consolido nas mãos do 

credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar 

torno em definitiva.Por consequência, com base no art. 487, I, do 

CPC/2015, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa (art. 85, §2°, CPC/2015).Comunique-se ao 

DETRAN a autorização à parte autora para proceder à transferência do 

bem a terceiro que indicar, de acordo com o artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei n° 10.931/2004.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84587 Nr: 3162-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administrações e Promaçoes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

Decreto-Lei n° 911/69, e, por consequência, consolido nas mãos do 

credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar 

torno em definitiva.Por consequência, com base no art. 487, I, do 

CPC/2015, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa (art. 85, §2°, CPC/2015).Comunique-se ao 

DETRAN a autorização à parte autora para proceder à transferência do 

bem a terceiro que indicar, de acordo com o artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei n° 10.931/2004.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82310 Nr: 2078-53.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIS JEREMIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

Decreto-Lei n° 911/69, e, por consequência, consolido nas mãos do 

credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar 

torno em definitiva.Por consequência, com base no art. 487, I, do 

CPC/2015, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa (art. 85, §2°, CPC/2015).Proceda-se a baixa da 

restrição realizada via RENAJUD. Comunique-se ao DETRAN a autorização 

à parte autora para proceder à transferência do bem a terceiro que 

indicar, de acordo com o artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei n° 10.931/2004.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34951 Nr: 662-60.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor de um salário mínimo, desde o 

indeferimento administrativo (30/12/2008 – fl. 18), assim julgando extinta a 

ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I ,do CPC.Os 

valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção 

monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual 

de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela 

Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, 

ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo 
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de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei 

n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do benefício 

previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do trânsito em 

julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em favor da 

parte autora. Para tanto, deverá ser expedida intimação específica dirigida 

a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista 

das Neves, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a 

secretaria deste juízo proceder conforme disposto no item 2.6.5 da 

CNGC.Para fins do item 6.17.1.1 da CNGC, segue tópico síntese da 

sentença:I- Nome do(a) beneficiário(a): Antônio Marcos de Oliveira.II- 

Benefício concedido: aposentadoria por invalidez para segurado(a) 

especial.III- Renda mensal do benefício: um salário mínimo.IV- Data de início 

do benefício (DIB): a partir do requerimento administrativo em 

05/12/2017.Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado, não havendo 

pedido de execução em 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85658 Nr: 3637-45.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Diante do exposto:I. Com fulcro no art. 357, III c.c. art. 431, ambos do CPC, 

DETERMINO que a parte autora manifeste nos autos, de forma objetiva, os 

motivos em que funda a pretensão de falsidade (fraude) e os meios com 

que provará o alegado, em relação ao documento denominado de “termo 

de recebimento do cartão ourocard (visa eléctron e maestro) e declaração 

de responsabilidade”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumir-se a sua autenticidade.II. Com fundamento no art. 357, III c.c. art. 

373, II, ambos do CPC, DETERMINO que o autor traga aos autos os 

contratos ou outro documento firmado em nome da autora e que, em tese, 

tenha dado origem à conta corrente n° 140.090-8, agência 1216-5. No 

prazo de 15 (quinze) dias.III. Intimem-se as partes desta decisão, 

cientificando-as de que, no prazo de 5 (cinco) dias, poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, sendo que, findo o prazo sem 

manifestação, a decisão se tornará estável (art. 357, §1º, do CPC).IV. 

Havendo manifestação nos moldes estabelecidos no item III, tragam os 

autos.V. Caso decorra o prazo para manifestação nos termos do item III, 

certifique-se, passando, a partir de então, a contar os prazos dos itens I e 

II. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87921 Nr: 360-84.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Martins Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Martins Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:A. Não comprovada a hipossuficiência, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita.B. Com fulcro no art. 292, §3°, do CPC, 

DETERMINO a retificação do valor da causa que deverá corresponder à 

integralidade do patrimônio a ser partilhado (proveito econômico), qual 

seja, R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil 

reais).Anote-se o necessário no sistema apolo quanto ao valor da causa, 

retificado neste ato (R$ 1.550.000,00).C. Intime o inventariante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do valor das 

custas e taxas processuais com base no valor retificado da causa neste 

ato R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), sob 

pena de extinção.D. Havendo cumprimento da determinação consignada 

no item “III. C”, cumpra-se a decisão exarada em 27.11.2017.E. Decorrido o 

prazo sem o devido recolhimento, o que deverá ser certificado, intime o 

inventariante, pessoalmente, para fazê-la, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

485, § 1º, CPC). F. Escoado o prazo disposto no item anterior, sem 

manifestação, certifique-se e tragam os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98868 Nr: 5270-57.2017.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irapuru Transportes LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Baroni Susin - 

OAB:56864, SAMUEL RADAELLI - OAB:64229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de produção antecipada de prova ajuizada por IRAPURU 

TRANSPORTES LTDA. em desfavor de UNIÃO, pelos motivos narrados na 

exordial.

Intimado para indicar a natureza do crédito tributário e o respectivo valor, o 

autor, por meio de petição protocolada na data de 14.11.2017, aduziu 

tratar-se débitos oriundos de PIS, COFINS e ao INSS, e impostos federais 

(dívida ativa previdenciária e não previdenciária), que até então somavam 

a importância de R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais).

 É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que foi requerida a prova que se 

pretende produzir neste feito diz respeito à avaliação de imóveis para 

finalidade prevista no art. 4º, inciso I, da Lei nº 13.259/2016.

Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editou a Portaria 

PGFN Nº 32, de 8 de fevereiro de 2018, a qual regula o procedimento 

administrativo a ser adotado para a avaliação dos imóveis nos casos de 

dação em pagamento previsto no art. 4º da Lei nº 13.259/2016.

 Assim sendo, havendo regulamentação para procedimento administrativo, 

é forçoso reconhecer a superveniente ausência de interesse processual, 

carecendo de utilidade o prosseguimento a demanda.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por entender não mais persistir interesse jurídico no 

deslinde da pretensão, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

CPC/2015.

 Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98868 Nr: 5270-57.2017.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irapuru Transportes LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Baroni Susin - 

OAB:56864, SAMUEL RADAELLI - OAB:64229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Acerca da produção antecipada de provas, dispõe o art. 382, caput, do 

CPC/2015, que “na petição, o requerente apresentará as razões que 

justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com 

precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair”.

II. Assim, verifica-se que foram apresentas razões objetivas para o 

ajuizamento da demanda, já que, não obstante faça a requerente menção 

ao débito de ordem tributária, cuja quitação se daria em dação em 

pagamento dos imóveis a serem avaliados, não há informação quanto à 

sua natureza, ou seja, se já foi devidamente lançado ou, eventualmente, 

se constitui objeto de ação de execução fiscal. Ressalta-se, ademais, não 

haver sequer indicação do seu valor.
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III. Logo, se por um lado não foram devidamente apresentadas as razões a 

justificar a produção da prova requerida, por outro, inexiste precisão 

sobre os fatos sobre os quais a prova postulada deverá recair.

 IV. Dessa forma, intime-se a parte autora, por intermédio do advogado 

constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a 

natureza do débito tributário e o seu respectivo valor, conforme acima 

exposto, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 382, 

‘caput’, e 321, parágrafo único, do CPC.

 V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-69.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDO PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 597,74 (quinhentos e noventa e sete 

reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-94.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REI DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,98 (setecentos e noventa e um 

reais e noventa e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-72.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KILMARA NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 600,52 (seiscentos reais e cinquenta e 

dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON XAVIER DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$544,26 (quinhentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e seis centavos),no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-80.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OLIVEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-95.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENEDITA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-11.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 592,26 (quinhentos e noventa e dois 

reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-25.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 
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ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,98 (setecentos e noventa e um 

reais e noventa e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 586,03 (quinhentos e oitenta e seis 

reais e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010514-93.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 593,26 (quinhentos e noventa e três 

reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-82.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 773,11 (setecentos e setenta e três 

reais e onze centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-78.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 600,52 (seiscentos reais e cinquenta e 

dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-29.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA SOARES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,98 (setecentos e noventa e um 

reais e noventa e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-04.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARATO A JATO PROMOCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 762,81 (setecentos e sessenta e dois 

reais e oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010590-20.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 591,78 (quinhentos e noventa e um 

reais e setenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-40.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,98 (setecentos e noventa e um 

reais e noventa e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-41.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e seis 

reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-71.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PAULINA MONTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-77.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos ,no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-90.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENONI CAMILO CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-42.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 776,40 (setecentos e setenta e seis 

reais e quarenta centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-47.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-11.2016.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112080 Nr: 1749-18.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, MUNICÍPIO DE 

NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/ 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, SILVIO DA SILVA - OAB:3685-A/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução para a oitiva da testemunha LIDEMAR 

PEDRO BALBINOT, para o dia 06 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H.

Ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Intime-se a testemunha.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111243 Nr: 2042-70.2017.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CARGNIN, CENTROESTE 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha da parte 

requerida JOAQUIM MIRANDA SOBRINHO, para o dia 08 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 15H.

Intime-se a testemunha.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001556-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BARROS DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001556-20.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

12.181,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: IZABEL BARROS DE OLIVEIRA COSTA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. IZABEL BARROS 

DE OLIVEIRA COSTA ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por 

Idade Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

alegando, em síntese, possuir todos os requisitos necessários para 

perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. Ao ID 10234812, 

recebida a inicial, momento em que fora determinada a citação do 

requerido, bem como designada audiência de instrução e julgamento. 

Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 10685212, alegando, 

em síntese, que a autora não preenche os requisitos necessários para 

perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da 

ação. Entre um ato e outro, realizada audiência de instrução e julgamento, 

ao ID 11791929, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada 

remissivas à inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela 

antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto 

a preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se 

reconhecido o direito do autor será a partir de 2015, não havendo que se 

falar em quinquênio. Assim, estando devidamente instruído o feito e não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, na qual a parte autora pretende o 

reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de todos os 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 

no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A requerente, nascida em 27/11/1956, 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2011, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, a requerente 

juntou como início de prova material: a) ID 9699481, pág. 1-4 – 

Declarações de rendimentos do pai da autora, constando como profissão, 

agricultor, ano de 1970 a 1973; b) ID 9699481, pág. 5-8 – Notas fiscais em 

nome do pai da autora, ano de 1976 a 1980; c) ID 9699481, pág. 9 – 

Carteira do Sindicato Rural de Foz do Iguaçu em nome do pai da autora, 

ano de 1972; d) ID 9699501 – Matrícula de Imóvel Rural em nome do pai da 

autora, constando como profissão, agricultor, ano de 1992; e) ID 9699541, 

Carteira do Sindicato Rural de Colíder em nome do pai da autora, ano de 

1980, e outros. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o 

início de prova material não abrangera necessariamente o número de 

meses idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o 

início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a 
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eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será 

devido o benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que 

esta prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não menos importantes 

são os julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

a testemunha ouvida em audiência de instrução confirmou o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece a 

autora desde 1979. Que a autora morava na chácara do pai dela e 

plantavam arroz, feijão, milho. Que viu a autora trabalhar diretamente no 

campo. Que na chácara não tinham empregados nem maquinários”. (SIC) 

Enerstino Alves dos Santos. Testemunhas ouvidas na qualidade de 

informante: “Que conhece a autora desde criança. Que a autora sempre 

morou na área rural. Que morava em Canaã na chácara do pai e após o 

seu falecimento, veio para Colíder há 2 anos. Que já viu a autora 

trabalhando na roça. Que não tinha empregados, era só a família”. (SIC) 

Lady de Carvalho Dias. “Que conhece a autora desde 1977 lá em Canaã. 

Que a autora morava na chácara do pai dela, plantando lavoura. Que há 

aproximadamente 2 anos que saiu da chácara. Que não tinha empregados 

nem maquinários. Que não tem veículos”. (SIC) João Batista de Oliveira. 

Insta salientar que “a oitiva de testemunha como informante não retira a 

validade e licitude da aludida prova, cabendo ao julgador avaliar com 

prudência a credibilidade do relato colhido” (TJ-PR - AI: 5207354 PR 

0520735-4, Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 29/10/2008, 18ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7748). Nesse contexto, vale 

destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia 

familiar entende-se que o trabalho dos membros deva ser indispensável 

para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não podendo 

haver auxílio permanente de empregados na exploração da atividade ou 

mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. As 

testemunhas, ouvidas em juízo, informaram que a autora, por muito tempo 

morou e trabalhou na chácara de seu pai, zona rural, exercendo atividade 

rural, sendo que estas atividades eram desenvolvidas em regime de 

economia familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio 

de empregados, exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra 

de dúvidas a lide da autora era rural e em regime de economia familiar. De 

acordo com o que dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é 

segurada especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de 

extrativista vegetal, bem como, o pescador artesanal ou a este 

assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que trabalhem com o 

grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou 

seja, ainda que considerado como trabalhador rural individual, sua 

situação encontra guarida no permissivo legal referido. Destarte, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade à Sra. Izabel Barros de Oliveira Costa, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(26/10/2015), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Izabel Barros de Oliveira 

Costa. FILIAÇÃO Maroli Barros de Oliveira. REGISTRO GERAL (RG) 

12.872.749-3 SSP/PR. CPF/MF 008.212.249-05. DATA DE NASCIMENTO 

27/11/1956 BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade. DATA 

DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 26/10/2015 Declaro a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 
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insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 13 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CAETANO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001497-32.2017.8.11.0009. AUTOR: APARECIDA 

CAETANO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Aparecida Caetano dos Santos ajuizou “Ação 

Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural 

por idade. Ao ID 10233848, recebida a inicial, momento em que fora 

determinada a citação do requerido, bem como designada audiência de 

instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao 

ID 11538450, alegando, em síntese, que a autora não preenche os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, 

pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e outro, realizada 

audiência de instrução e julgamento, ao ID 11792007, sendo ouvidas as 

testemunhas presentes e apresentada remissivas à inicial pela parte 

autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 18/12/1959, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2014, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

9583794, pág. 2 - Carteira do Sindicato Rural de Colíder/MT em nome da 

requerente, ano de 1986; b) ID 9583794, pág. 3 – Certidão de casamento, 

lavrado no ano de 1989, constando como profissão, lavrador; c) ID 

9583794, pág. 4 – Certidão de óbito do esposo, lavrado no ano de 1993, 

constando como profissão, lavrador; d) ID 9583703, pág. 01 – Cópia do 

indeferimento do pedido na via administrativa, e outros. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento que o início de prova material não 

abrangera necessariamente o número de meses idênticos à carência do 

benefício no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

como no caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a 

prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas na qualidade de informantes ouvidas em audiência de 

instrução confirmaram o trabalho rurícola da autora desde longa data, 

conforme síntese dos depoimentos, senão vejamos: “Conhece a autora há 

30 anos. Sempre morou no sítio. Mora na propriedade desde 2000. Cuida 

de galinhas e cuida da horta. Mora na propriedade “de favor” (comodato). 
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A própria proprietária compra coisas da autora como forma de ajudá-la. A 

renda da autora advém da pensão de morte do esposo.” (SIC) Yolanda 

Soto. “Conhece a autora há 38 anos. Trabalhava de roceira de volante. 

Mudaram para a Comunidade Saltinho. A atividade da autora nessa 

chácara é com plantas e galinhas. Sobrevive disso e da pensão por morte 

que recebe do marido. Não possui veículos.” (SIC) Maria Madalena de 

Almeida Souza. “Conhece a autora desde 2000. Conheceu a autora na 

chácara. Cria galinhas e tem horta. A renda da autora é do benefício e 

mais essas coisas que ela planta e cria galinhas. Ajuda a autora 

comprando as coisas que ela produz lá. Mora de favor. Não sabe se a 

autora tem casa ou veiculo próprio. Não possui empregados para ajudá-la, 

apenas uma neta que reside com ela.” (SIC) Marlene Delgado. Insta 

salientar que “a oitiva de testemunha como informante não retira a validade 

e licitude da aludida prova, cabendo ao julgador avaliar com prudência a 

credibilidade do relato colhido” (TJ-PR - AI: 5207354 PR 0520735-4, 

Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 29/10/2008, 18ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ: 7748). Nesse contexto, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas na qualidade de 

informantes, ouvidas em juízo, informaram que a autora, por muito tempo 

morou e trabalhou na chácara, zona rural, exercendo atividade rural, 

sendo que estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia 

familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de 

empregados, exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de 

dúvidas a lide da autora era rural e em regime de economia familiar. De 

acordo com o que dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é 

segurada especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de 

extrativista vegetal, bem como, o pescador artesanal ou a este 

assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que trabalhem com o 

grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou 

seja, ainda que considerado como trabalhador rural individual, sua 

situação encontra guarida no permissivo legal referido. Destarte, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade à Sra. Aparecida Caetano dos Santos, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(22/05/2017), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Aparecida Caetano dos 

Santos. FILIAÇÃO Maria Aparecida Caetano dos Santos. REGISTRO 

GERAL (RG) 979.064 SSP/PR. CPF/MF 458.673.301-25. DATA DE 

NASCIMENTO 18/12/1959 BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria Rural por 

Idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 22/05/2017. Declaro a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada, não tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, 

em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos 

efeitos da tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo 

periculum in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Ademais, declaro extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 13 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001233-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUMA DE ARAUJO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001233-15.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA NEUMA 

DE ARAUJO RAMOS Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. MARIA NEUMA DE ARAÚJO RAMOS ajuizou 

“Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir 

todos os requisitos necessários para perceber o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ao ID 9019523, recebida a inicial, momento 

em que fora determinada a citação do requerido, bem como designada 

audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou 

contestação ao ID 10336104, alegando, em síntese, que a autora não 

preenche os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. 

Ao final, pugna pela improcedência da ação. Impugnação à contestação 

pela parte autora ao ID 10531780. Entre um ato e outro, realizada 

audiência de instrução e julgamento, ao ID 11791818, sendo ouvidas as 

testemunhas presentes e apresentada remissivas à inicial pela parte 

autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2016, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 
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II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 30/05/1958, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2013, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

9014680, pág. 2 – Certidão de casamento, constando como profissão do 

ex-cônjuge como lavrador, ano de 1974; b) ID 9014680, pág. 3 – Certidão 

de óbito do companheiro, em que constava como profissão, agricultor, ano 

de 2014. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o início 

de prova material não abrangera necessariamente o número de meses 

idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o início 

de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia 

probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será devido o 

benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova 

material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente 

a todo o período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e 

que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo 

segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos 

trabalhadores rurais para constituir prova material, em face de sua 

ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos seus direitos 

(Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 

02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Saliente-se, ainda, que o fato de o 

início de algumas das provas materiais estarem em nome do cônjuge da 

autora não cria qualquer óbice para declarar sua validade. Sobre o 

assunto, transcrevo adiante o que verbera a súmula nº 06 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federal, in verbis: 

“Súmula 06 da TNU. A certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade rurícola”. Não menos importantes 

são os julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece a 

autora há 34 anos. Que hoje a autora mora em Colíder, mas morava no 

sítio em Santa Helena. Que o sítio era do seu finado ex-marido. Que 

plantavam café, tirando leite, mexendo com horta. Que exerceu essa 

atividade até o marido da autora falecer. Que viu a autora trabalhando 

diretamente no campo. Que não tinha empregados nem maquinários”. (SIC) 

Marinês de Fátima de Lima. “Que conhece a autora desde 1985. Que o 

sítio que a autora morava era dela e do marido. Que trabalhavam na roça, 

plantando arroz, feijão, café, tinha vaca de leite, galinha. Que não tinham 

empregados. Que foi vizinha da autora até o marido dela falecer e ela 

mudar de cidade”. (SIC) Maria Aparecida Goveia dos Santos. Nesse 

contexto, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 

8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de 

pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta 

esse grupo de apresentarem perante a previdência contribuições, 

bastando para tanto a comprovação do equivalente em exercício da 

atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 

8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos membros 

deva ser indispensável para subsistência, com mútua dependência e 

colaboração, não podendo haver auxílio permanente de empregados na 

exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no 

cultivo da terra. As testemunhas, ouvidas em juízo, informaram que a 

autora, por muito tempo morou e trabalhou na zona rural, exercendo 

atividade rural, sendo que estas atividades eram desenvolvidas em regime 

de economia familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola ou 

auxílio de empregados, exercendo sua atividade de forma manual. Sem 

sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em regime de economia 

familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 

8.213/91, é segurada especial a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de 

extrativista vegetal, bem como, o pescador artesanal ou a este 

assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que trabalhem com o 

grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou 

seja, ainda que considerado como trabalhador rural individual, sua 

situação encontra guarida no permissivo legal referido. Destarte, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade à Sra. Maria Neuma de Araújo Ramos, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 
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(14/12/2016), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Maria Neuma Araújo 

Ramos. FILIAÇÃO Erondina Santos de Araújo. REGISTRO GERAL (RG) 

1416385-3 SSP/MT. CPF/MF 779.098.361-04. DATA DE NASCIMENTO 

30/05/1958 BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA 

DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 14/12/2016 Declaro a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 13 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001528-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE APARECIDA NEGRISOLI SERRILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001528-52.2017.8.11.0009. AUTOR: IVANILDE 

APARECIDA NEGRISOLI SERRILHO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Ivanilde Aparecida Negrisoli Serrilho ajuizou 

“Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir 

todos os requisitos necessários para perceber o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ao ID 10234049, recebida a inicial, momento 

em que fora determinada a citação do requerido, bem como designada 

audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou 

contestação ao ID 11539747, alegando, em síntese, que a autora não 

preenche os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. 

Ao final, pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e outro, 

realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 11791971, sendo 

ouvidas as testemunhas presentes e apresentada remissivas à inicial pela 

parte autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto à preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 08/09/1961, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2016, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

9620387, pág. 2 – Certidão de Casamento, lavrado no ano de 1983, 

constando como profissão “lavrador”; b) ID 9620400, pág. 01 - Certidão de 

nascimento do filho, lavrado no ano de 1984, constando como profissão 

do genitor “lavrador”; c) ID 9620410, pág. 01 – Certidão de nascimento da 

filha, lavrado no ano de 1988, constando como profissão do genitor 

“agricultor”; d) ID 9620410, pág. 01 - Certidão de nascimento da filha, 

lavrado no ano de 1988, constando como profissão do genitor “agricultor”; 

e) ID 9620488, pág. 1 - Contrato de arrendamento de um imóvel rural, 

constando como profissão do esposo da autora “agricultor”. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento que o início de prova material não 

abrangera necessariamente o número de meses idênticos à carência do 

benefício no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

como no caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a 

prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 
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Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, conforme síntese dos depoimentos, 

senão vejamos: “Conhece desde 1985. Trabalhou na seringa durante 

muito tempo. Via a autora na lida do campo. Ajudava na seringa. De quatro 

anos pra cá a atividade é de leite e a autora sempre ajuda o esposo. Não 

sabe se tem propriedade na cidade. Tem um carro (Strada) não possui 

empregados nem máquinário. Vende na cidade ovos e queijo.” (SIC) 

Antonio dos Santos. “Conhece desde 2001, quando comprou o sitio perto 

da onde a autora mora. Via a autora trabalhando com seringa. Agora eles 

mechem com leite. Há mais ou menos dois anos. A autora colhia borracha. 

Do leite ela faz queijo. Vende galinhas na cidade. Não possui empregados 

nem maquinários. Não tem casa própria. Tem um carro velho. Compra 

queijo da autora.” (SIC) Luiz de Freitas Ferreira Neto. “Conhece a autora 

desde 2000. Conheceu a autora na chácara. Cria galinhas e tem horta. A 

renda da autora é do benefício e mais essas coisas que ela planta e cria 

galinhas. Ajuda a autora comprando as coisas que ela produz lá. Mora de 

favor. Não sabe se a autora tem casa ou veiculo próprio. Não possui 

empregados para ajudá-la, apenas uma neta que reside com ela.” (SIC) 

Marlene Delgado. Nesse contexto, vale destacar que a interpretação do 

art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia 

uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas ouvidas em 

juízo, informaram que a autora, por muito tempo morou e trabalhou na 

fazenda , zona rural, exercendo atividade rural, sendo que estas 

atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, não 

possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de empregados, 

exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide 

da autora era rural e em regime de economia familiar. De acordo com o que 

dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Destarte, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade à Sra. Ivanilde Aparecida 

Negrisoli Serrilho, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe 

o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (21/09/2016), devidamente atualizadas. Nos 

termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 

16/2010, segue os parâmetros para implantação do benefício: NOME 

COMPLETO Ivanilde Aparecida Negrisoli Serrilho. FILIAÇÃO Derlinda Simon 

Negrisoli REGISTRO GERAL (RG) 1695408-4 SSP/PR. CPF/MF 

550.686.009-97. DATA DE NASCIMENTO 08/09/1961 BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 21/09/2016. Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 13 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86239 Nr: 3650-94.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDEVALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENILDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO - 

OAB:MT-4676

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81927 Nr: 2930-64.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAA, DALVA CONCEIÇÃO ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, RENATO CHAGAS CORREEA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48970 Nr: 2754-27.2008.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI FAGUNDES JÓCAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 14966 Nr: 2728-73.2001.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS, KVDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47097 Nr: 909-57.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 33521 Nr: 1081-04.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDO, RDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto 

posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82199 Nr: 3227-71.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES BORGES, MARIA ELZA DE 

SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:INTIMANDO os sucessores, interessados e desconhecidos 

para que, caso tenham interesse, habilitem-se nos presente autos n prazo 

de 15(quinze) dias.

Resumo da inicial:Nelson Rodrigues Borges, brasileiro, casado, ingressou 

com ação de Aposentadoria por Idade Rural contra o INSS, todavia veio a 

óbito em 21/07/2014, sem assim, para que seja providenciada a 

substituição processual do espólio ou dos sucessores da parte falecida, 

na forma do artigo 687 e seguintes do Estatuto Adjetivo Civil.
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Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Aportou à fl. 189, manifestação informando o falecimento do autor Nelson 

Rodrigues Borges.

Assim, na forma do artigo 313, I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de trinta (30) dias, para que seja 

providenciada a substituição processual do espólio ou dos sucessores da 

parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do Estatuto Adjetivo 

Civil.

Por essas razões, DETERMINO:

1) INTIME-SE o(a) advogado(a) constituído(a) nos autos acerca da 

presente decisão e para que, querendo, promova a substituição do autor, 

Nelson Rodrigues Borges, por seu espólio ou sucessores no prazo de dez 

(10) dias, inclusive, regularizando a representação processual.

2) Sem prejuízo da diligência acima, EXPEÇA-SE edital, com prazo de vinte 

(20) dias, a fim de INTIMAR sucessores, interessados e desconhecidos 

para que, caso tenham interesse, habilitem-se nos presentes autos no 

prazo de dez (10) dias.

3) Decorridos todos os prazos anteriores, com ou sem manifestação dos 

interessados, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder, 23 de agosto de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Nair Santos Rockenbach, matricúla 4185

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34357 Nr: 1747-05.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLBDC, SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirela Vaz de Lima Rocha - 

OAB:9559-A

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte requerida da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto 

posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34357 Nr: 1747-05.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLBDC, SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirela Vaz de Lima Rocha - 

OAB:9559-A

 Vistos, etc.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, 

AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86239 Nr: 3650-94.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENILDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO - 

OAB:MT-4676

 Processo nº: 3650-94.2013.811.0009.

Código nº: 86239.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Edevaldo 

Ferreira, em desfavor de Lojas Avenida Ltda.

Às fls. 54-55, aportou aos autos ofícios proveniente do Banco do Brasil 

informando o deposito de valores, realizado pela requerida.

Intimado para se manifestar (fl. 59), o exequente pugnou pela expedição 

de Alvará para o levantamento dos valores indicados nos ofícios.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 54 e 55, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

DEFIRO o pedido (fl. 59) de levantamento dos valores depositados na 

Conta Judicial nº 900128941823 - Agência nº 1779-5, Banco do Brasil S.A 

(fls. 54 e 55), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir os 

alvarás em favor do autor nos termos requeridos pelo advogado à fl. 59.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Sem prejuízo, CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação”.

Após, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar 

o que de direito.

Custas pela parte executada.

Por fim, após o trânsito em julgado, inexistindo requerimentos, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52257 Nr: 2965-29.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIRDO RASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

- BANRISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Cordeiro Mitidieri - 

OAB:140109/SP

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 750-46.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA, JANETE DE JESUS 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:RS - 

74.909-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. LOUSE RAINER PERERIA 

GIONÉDIS - OAB/MT. 16.691/A e outros, para no prazo de 05(cinco)dias, 

promova o RECOLHIMENTO DO PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA 

expedida por esse r. juizo, ao Juizo da Comarca de Guaranta do Norte/MT, 

bem com diligência do Sr. Oficial de Justiaça a fim de cumprir mandado de 

citação e demais aots, através do recolhimento da guia a ser emitida no 

s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do ), 

devendo os comprovantes dos recolhimentos ser juntado nos autos à 

disposição na secretária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 27922 Nr: 188-47.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUDEVALDO BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:MT/8.233, Maria Antonieta Silveira Castor - 

OAB:6366/MT, Paulo César Zamar Taques - OAB:MT/4.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da certidão do oficial de Justiça 

- documentos de fls. 173, ficando desde já intimado de que, se for 

requerido a expedição de novo mandado de INTIMAÇÃO da esposa do 

requerido, deverá o advogado da parte Autora, promover o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, através do recolhimento da guia a 

ser emitida no site de Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos, sendo que 

o referido processo se encontra à disposição na Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31052 Nr: 2028-92.2004.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SENA CUNHA MELO, MARCIO 

CUNHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB/MT.12.113 , para que no prazo de 05(cinco) dias recolha através do 

e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) o preparo de CARTA PRECATÓRIA expedida ao Juizo da 

Comarca de Itauba/MTT, a fim de AVALIAR o bem penhorado, juntando 

aos autos as guias e taxas recolhidas. Autos à disposição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84582 Nr: 1983-73.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÉ PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a d. patrona dos autos DRª EDILAINE M.M. DA SILVA - 

OAB/MT. 6015, da parte dispositiva da r. sentença de fls, a seguir 

transcrita: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço 

para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxí l io -doença ao autor  Noé Ponte ,  equ iva len te  ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, desde a data do requerimento na via 

administrativa (05/04/2013, fl. 20), com a sua conversão em aposentadoria 

por invalidez, a partir da data do laudo da perícia médica (07/05/2015, fl. 

100), devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para 

implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da 

Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 455.713.099-20. Nome 

da Mãe: Amélia Ponte.Nome do segurado: Noé Ponte. Endereço do 

segurado: Rua Bahia, nº 917, Bairro Zé Luciano, Colíder/MT. Benefício 

concedido: Auxílio-doença. DIB: 05/04/2013 – data do requerimento 

administrativo. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.DIB: 

07/05/2015 – data do laudo pericial (conversão) Declaro a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada e/ou enfermidade, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e determino a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, declaro 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59129 Nr: 748-08.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8.506-A, Osmar da Silva Monteiro Júnior - OAB:MT 7.670

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

214//216, juntados pelo requerido, e em caso de solicitação para expedir 

Alvará , deverá INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário 
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que seja conta corrente e não poupança, nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107249 Nr: 2697-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON BARRETO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT

 Autos nº. 2697-91.201.811.0009 – Código nº. 107249

Despacho

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena aforado em desfavor de Marllon Barreto de 

Souza, condenado a cumprir pena de 03 (três) anos de detenção, sendo 

substituída por duas restritivas de direito, além da suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

prazo de 02 (dois) anos.

Às fls. 57/58, foi realizada audiência admonitória, ocasião na qual o 

reeducando foi advertido das condições que deveria cumprir.

Às fls. 64/66, ante a notícia de prisão do apenado, o Ministério Público 

pugnou pela suspensão da presente execução penal, até o trânsito em 

julgado do processo em que o reeducando encontra-se encarcerado 

preventivamente, ou até que obtenha a concessão de liberdade provisória.

Pois bem.

Considerando a prisão do reeducando nos autos de código Apolo 111989, 

torna-se inviável o cumprimento da presente execução penal, eis que 

cumpre pena de detenção, a qual foi substituída por restritivas de direito.

Desta forma, tem-se que a melhor solução, a fim de não prejudicar o 

reeducando, seja determinar a suspensão do presente executivo.

Assim, SUSPENDO o presente executivo de pena, devendo permanecer 

suspenso até o aporte aos autos de informações acerca de eventual 

soltura ou até o trânsito em julgado do processo em que o reeducando 

encontra-se preso preventivamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Colíder-MT, 06 de julho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 109531 Nr: 79-42.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR GONÇALVES PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na 

denúncia para o fim de:I.ABSOLVER o réu HIGOR GONÇALVES PLÁCIDO 

da imputação do artigo 329, caput, e parágrafo 2º, do Código Penal, o que 

faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal;II.CONDENAR o réu HIGOR GONÇALVES PLÁCIDO à pena de 11 

ANOS 9 MESES e 10 DIAS DE RECLUSÃO e mais 14 dias-multa, por 

infração ao disposto nos artigos 157, §3º, II, c/c 14, II; 311, caput, todos do 

Código Penal; e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), na forma dos 

artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.Às providências. Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

17 de julho de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIMARA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000649-11.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: LINDIMARA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 13915017), no prazo legal. 

COLÍDER, 20/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO)

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000650-93.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: LINDINALVA GONCALVES ROCHA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerida(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 13915202), 

no prazo legal. Colíder, 20/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010054-20.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSIVAN CARLOS DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA . Finalidade: 

I N T I M A R  a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 13489746), no prazo legal. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CLESIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000618-25.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MAURO CLESIO LOPES Parte Ré: REQUERIDO: 

AMBEV S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 13636668), no prazo 

legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000086-17.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DANIEL MOURA GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que não possui relação jurídica com a parte 

Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça 

defensiva acerca da existência de obrigação contraída e não adimplida 

pela parte Reclamante, que pudesse legitimar a existência do débito, 

forçoso reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos 

autos, de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito e a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando o 

contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação 

foi realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu. As telas 

de computador colacionadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas unilateralmente. 

Por outro lado, mesmo que a contratação tivesse sido realizada por 

terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão 

pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, 

a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada - no valor de R$242,00 (duzentos e quarenta e dois reais)- e 

CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de 

Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a 

parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do(a) 

zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 289 de 558



em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Do mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque acostou o extrato da conta bancária contendo o depósito de 

empréstimo pessoal no importe de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) 

sob o identificador nº 0907656, além de débitos de crédito pessoal de R$ 

8,90 (oito reais e noventa centavos), R$ 129,71 (cento e vinte e nove 

reais e setenta e um centavos) e R$ 14,84 (catorze reais e oitenta e 

quatro centavos), sob os identificadores nº 3460102, 3460120 e 3460131, 

conforme se vê do documento de Num. 13098274 - Pág. 1/2, na 

autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 440 e 441 do NCPC: 

“Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 

contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.” “Art. 440. O 

juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, 

assegurado às partes o acesso ao seu teor.” “Art. 441. Serão admitidos 

documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da 

legislação específica.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual 

contrato, máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica 
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ou remota, inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o 

art. 1º e art. 3º e §§ da Resolução 3.694/09 alterada pelas Resoluções 

4.283/13 e 4.479/16 do Banco Central do Brasil: Art. 1º As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de 

serviços, devem assegurar: I - a adequação dos produtos e serviços 

ofertados ou recomendados às necessidades, interesses e objetivos dos 

clientes e usuários; II - a integridade, a confiabilidade, a segurança e o 

sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações 

contratadas e dos serviços prestados; III - a prestação das informações 

necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes 

e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, 

custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução 

de operações e na prestação de serviços; IV - o fornecimento tempestivo 

ao cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e 

outros documentos relativos a operações e a serviços; V - a utilização de 

redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da 

operação ou do serviço, em contratos, recibos, extratos, comprovantes e 

documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do 

conteúdo e a identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, 

locais e demais condições; VI - a possibilidade de tempestivo 

cancelamento de contratos; VII - a formalização de título adequado 

estipulando direitos e obrigações para abertura, utilização e manutenção 

de conta de pagamento pós-paga; VIII - o encaminhamento de instrumento 

de pagamento ao domicílio do cliente ou usuário ou a sua habilitação 

somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização; e IX 

- a identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento ou 

transferência em demonstrativos e faturas do pagador, inclusive nas 

situações em que o serviço de pagamento envolver instituições 

participantes de diferentes arranjos de pagamento. Parágrafo único. Para 

fins do cumprimento do disposto no inciso III, no caso de abertura de conta 

de depósitos ou de conta de pagamento, deve ser fornecido também 

prospecto de informações essenciais, explicitando, no mínimo, as regras 

básicas, os riscos existentes, os procedimentos para contratação e para 

rescisão, as medidas de segurança, inclusive em caso de perda, furto ou 

roubo de credenciais, e a periodicidade e forma de atualização pelo cliente 

de seus dados cadastrais.” “Art. 3º É vedado às instituições referidas no 

art. 1º recusar ou dificultar, aos clientes e usuários de seus produtos e 

serviços, o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive 

guichês de caixa, MESMO NA HIPÓTESE DE OFERECER ATENDIMENTO 

ALTERNATIVO OU ELETRÔNICO. § 1º O DISPOSTO NO CAPUT NÃO SE 

APLICA ÀS DEPENDÊNCIAS EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICAS nem à 

prestação de serviços de cobrança e de recebimento decorrentes de 

contratos ou convênios que prevejam canais de atendimento 

exclusivamente eletrônicos. § 2º A OPÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR MEIOS ALTERNATIVOS AOS CONVENCIONAIS É 

ADMITIDA desde que adotadas as medidas necessárias para preservar a 

integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, assim como a legitimidade dos serviços prestados, em face 

dos direitos dos clientes e dos usuários, devendo as instituições 

informá-los dos riscos existentes. § 3º As instituições devem divulgar, em 

suas dependências e nas dependências dos estabelecimentos onde seus 

produtos são ofertados, em local visível e em formato legível, informações 

relativas às situações que impossibilitem a realização de pagamentos ou 

de recebimentos nos canais de atendimento existentes, A EXEMPLO DOS 

CONTRATOS OU CONVÊNIOS QUE PREVEJAM CANAIS DE ATENDIMENTO 

EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICOS, dos boletos de pagamento vencidos ou 

fora do padrão, bem como dos pagamentos com cheque.” (sem destaques 

no original). Outrossim, tais instituições financeiras são constantemente 

fiscalizadas pelo citado Banco Central do Brasil, na autorização do art. 10, 

inciso IX, da Lei 4.595/64: “Art. 10. Compete privativamente ao Banco 

Central da República do Brasil: IX - Exercer a fiscalização das instituições 

financeiras e aplicar as penalidades previstas;” De outro lado, vê-se que a 

presente demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item 

“II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Carlos 

Gustavo Lima Fernandes atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório 

profissional na Rua P, nº 300, Bairro Corsil. Segundo porque o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando perante diversos Juizados 

Especiais deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 13, Araputanga 01, Barra do Garças 19, Campo Verde 39, 

Chapada dos Guimarães 13, Claudia 04, Colíder 17, Comodoro 01, Cáceres 

170, Itaúba 02, Jaciara 38, Juara 02, Juscimeira 02, Juína 01, Lucas do Rio 

Verde 15, Mirassol D’Oeste 05, Nova Mutum 09, Poconé 17, Primavera do 

Leste 147, Rosário Oeste 02, Sinop 148, Sorriso 18, Santo Antônio do 

Leverger 63, São José do Rio Claro 46, São José dos Quatro Marcos 02, 

Tabaporã 06 e Vera 03, todas certamente contendo petições iniciais 

idênticas como esta, por exceção obviamente dos dados pessoais da 

parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro porque a 

procuração é padrão formulário e sem reconhecimento de firma, e, 

constando a informação de que subscrita nesta Cidade de Colíder, tal fato 

certamente não ocorreu, pois que incomum advogados de Cuiabá se 

deslocarem para Colíder para ingressarem com ações de pequena monta. 

Quarto porque o advogado Dr. Carlos Gustavo Lima Fernandes sequer 

compareceu à audiência de conciliação, sendo que a advogada que 

esteve presente, Dra. Amanda Augusta Bottega OAB/MT 22100-O, não 

tinha poderes para tanto e sequer acostou o respectivo 

substabelecimento (Num. 12114372 - Pág. 1/2). Quinto porque houve a 

propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia resolução 

administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, 

certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo de lastro 

probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder. Sexto porque acostados os extratos de 

depósito de empréstimo e desconto das parcelas devidas pela parte 

autora à parte ré. Sétimo porque, como já dito, houve recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, comprovada documentalmente pela 

parte demandada a existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada 

pela parte autora na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, 

mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo 

conduta abusiva ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância 

maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer 

relação jurídica com a parte ré, notadamente pela fundamentação da 

petição inicial de Num. 11438554 - Pág. 2 e 10: “(...) A parte Autora teve 

seu nome inserido junto ao SERASA/SPC pela Ré por dívidas não 

contraídas por ela, assim, cumpre ressaltar que a mesmo, desconhece 

tais débitos, e os valores que lhe são atribuídos.” (sic), bem como do 

pedido do item 5: “5) No mérito, o reconhecimento da pretensão da Autora, 

com a respectiva procedência da ação, anulando o débito e declarando 

inexigível a dívida cobrada pela instituição bancária Reclamada, retirando o 

nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito SERASA/SPC e 

congêneres, bem como CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no montante a ser arbitrado por 

Vossa Excelência conforme entendimento de nossas cortes, 

considerando a capacidade econômica financeira da Ré, aliada à teoria do 

desestímulo, isto é, no patamar que o induza a reflexão, para tomar as 

precauções possíveis e por consequência evitar a repetição destes 

ilícitos, impedindo que outros consumidores passem pela mesma situação.” 

(sic), o que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do 

NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o 

qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuída 

em quarenta salários mínimos, ou seja, em R$ 10.440,06 (dez mil, 

quatrocentos e quarenta reais e seis centavos), considerada a condição 

pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. E tal multa deve ser 

arcada igualmente pelo advogado, não sendo justo e razoável que apenas 

a parte autora arque com tal condenação, na autorização do art. 81, § 1º, 

do NCPC: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou 
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mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 

seu respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora e seu 

advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), o que perfaz o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem 

como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, 

devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de 

má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pelo Dr. Carlos Gustavo Lima 

Fernandes: Alta Floresta 13, Araputanga 01, Barra do Garças 19, Campo 

Verde 39, Chapada dos Guimarães 13, Claudia 04, Colíder 17, Comodoro 

01, Cáceres 170, Itaúba 02, Jaciara 38, Juara 02, Juscimeira 02, Juína 01, 

Lucas do Rio Verde 15, Mirassol D’Oeste 05, Nova Mutum 09, Poconé 17, 

Primavera do Leste 147, Rosário Oeste 02, Sinop 148, Sorriso 18, Santo 

Antônio do Leverger 63, São José do Rio Claro 46, São José dos Quatro 

Marcos 02, Tabaporã 06 e Vera 03, haja a vista a possibilidade de se 

tratarem de ações fraudulentas; d) Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 19 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DALCIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (RÉU)

ERAI MAGGI SCHEFFER (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000267-04.2018.8.11.0046 Vistos. Autos conclusos para 

marcar na sala de audiência de conciliação a designada para o 30 de julho 

de 2018 às 14:00h, a ser realizada no CEJUSC da Comarca. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000570-18.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000570-18.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro, 20 de julho de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36131 Nr: 826-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN - PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Intimar a Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16.691-A, 

advogada do Banco do Brasil, conforme segue: "Vistos. Indefiro o pedido 

realizado pelo banco uma vez que a presente ação já teve seu objeto 

exaurido, devendo o credor hipotecário buscar seu direito por meio de 

outra via. Remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32025 Nr: 213-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEO F. DA SILVA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOCIR ANTÔNIO 

LAZZARETTI DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 Impulsiono o feito intimando a parte executada conforme segue: "Vistos. 

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente afirma que o executado cumpriu com a obrigação, impondo-se 

assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC. 

Decido. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que: Art. 

924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; Tendo 

em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e declaro 

extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em 

favor do exequente e ainda das eventuais garantias que eventualmente 

existam dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12952 Nr: 951-34.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA OAB-MT N° 5447B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANS GUNTHER EWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690, SIMONI ROCHA - OAB:2966/RO

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110019 Nr: 5314-10.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZINEIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MATO GROSSO - CRCMT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO BRAZ 

SILVA - OAB:10885/MT

 Diante do exposto julgo IMPROCEDENTE os presentes embargos à 

execução, o que faço com base nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Translade-se cópia da presente decisão aos 

autos da execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se. 

P. R. I. C.Comodoro/MT, 19 de julho de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89683 Nr: 2113-44.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍNTIA KRISTIANE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Francisco da Silva - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:RO/1007

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte alega a quitação da obrigação, 

razão pela qual se impõe a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, 

inciso II.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93370 Nr: 3563-22.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B, VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354.406/SP

 ...Aliás, uma premissa básica é que um contrato não pode atingir terceira 

pessoa que não seja parte do contrato, ou seja, um contrato entre partes 

não pode versar sobre honorários sucumbenciais. Assim sendo, DOU 

PROVIMENTO EM PARTE aos presentes embargos declaratórios para 

acrescer no dispositivo da sentença no que se refere à reconvenção que:

(i) incidência de multa de 20% sobre o saldo devedor devidamente 

corrigido pelo índice IPCA e juros de mora de 1% ao mês, calculados da 

data do vencimento até a data do efetivo pagamento (Cláusula 3.1, 

Confissão de Dívida); Publique-se. Intimem-se.Comodoro/MT, 19 de julho de 
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2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 2601-33.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BORGES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias.

Após o decurso do prazo, independentemente de intimação, deve a parte 

exequente manifestar o que pretende nos autos, sob pena de 

arquivamento, nos termos do art. 921 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98293 Nr: 111-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Liberio Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DENOMINADO “POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (XII DE 

OUTUBRO - MT/RO)” DA CIDADE DE COMODORO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA HAUBERT MANTELI - 

OAB:5276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84800 Nr: 579-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA DA CRUZ ORTOLAN, ÁLVARO 

LUIZ ORTOLAN, FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Vistos.

Extinto o feito sem resolução do mérito, a parte autora interpôs recurso de 

apelação.

A parte requerida Barbara Da Cruz Ortolan já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

Assim sendo, independentemente de contrarrazões dos requeridos não 

citados, uma vez que não compuseram a lide, determino sejam os autos 

remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com 

as nossas homenagens.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRIDA PARA 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO 

ANGULARIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. 

ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PERÍODOS 

DISTINTOS DE COBRANÇA. PROCESSO JÁ FINDO. DÍVIDA QUITADA 

MEDIANTE A ADJUDICAÇÃO DE BEM PELA CREDORA. CONFUSÃO ENTRE 

CREDOR E DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES EXIGIDAS PELA EXEQUENTE. 

OCORRENCIA. ART. 206 , § 2º , DO CÓDIGO CIVIL . PRELIMINAR ARGUIDA 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU REJEITADA. APELO 

PROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70073427403, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/07/2017).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101689 Nr: 1727-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVESTRE MARQUES, MANOEL 

SILVESTRE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:MT 13.071

 Código 101689.

Vistos.

NERY DELAZZERI ajuizou a presente ação monitória em face de JOSÉ 

SILVESTRE MARQUES e MANOEL SILVESTRE MARQUES.

Tenho que acerca da preliminar de prescrição a produção de provas pode 

influir em sua decisão.

 Assim sendo dou o feito por saneado.

Fixo como pontos controvertidos decidir se:

a) incide ou não a prescrição, ou seja, se ela foi interrompida ou não em 

razão do pagamento efetuado em 21/06/13;

 b) Caso o crédito não esteja prescrito, qual o valor que já foi pago e 

quanto falta pagar;

Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 19 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117138 Nr: 805-02.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DOS SANTOS MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Designo o dia 20 de Setembro de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte autora.

 3 – Intime-se o advogado da parte requerente, via DJE, para que tenha 

ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14643 Nr: 2503-34.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO, LENY OLIVIA ARTMANN, NERI GUILHERME ARTMANN, Ari 
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Isidoro Hein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

Indeferida a consulta de endereço no sistema INFOJUD, a parte autora foi 

devidamente intimada para apresentar nos autos bens passíveis à 

penhora e, quedando-se inerte, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

Ante o exposto, suspendo o feito pelo período de um ano, nos termos do 

art. 921, III e §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72573 Nr: 152-05.2015.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THÁGORAS ATHAYDE 

TEIXEIRA - OAB:8745

 Isso posto, julgo EXTINTA a punibilidade do suposta autora do fato 

Leonardo Castro da Silva, qualificado nos autos, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva Estatal, o que faço com fulcro assente 

nos artigos 107, inciso IV, 109, VI e 115 do Código Penal.Após o trânsito 

em julgado da presente decisão, proceda a escrivania as baixas e 

anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32025 Nr: 213-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEO F. DA SILVA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOCIR ANTÔNIO 

LAZZARETTI DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 Vistos.

Defiro o pedido retro, determino o sobrestamento do feito, pelo prazo 

requerido.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos para à Procuradoria do Estado, 

nos termos do item 2.8.1.6 da CNGC.

2.8.1.6 – Os processos de interesse das Fazendas Públicas Federal e 

Estadual que necessitem de manifestação da sua respectiva Procuradoria 

deverão ser enviados via postal, com a utilização de cartão de correio – 

destinatário único – via sedex – à sede do Órgão, correndo por conta 

deste todos os riscos relativos à remessa e eventual extravios de autos, 

realizando-se o controle do recebimento dos processos e do início da 

contagem dos prazos com base na data constante do aviso de 

recebimento (AR), que será oportunamente juntado do feito.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32025 Nr: 213-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEO F. DA SILVA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOCIR ANTÔNIO 

LAZZARETTI DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 Vistos.

Defiro o pedido e com base no artigo 921, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil determino o sobrestamento do feito, pelo prazo requerido.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 48 horas sob pena de extinção.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1242-29.2007.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE TAFAREL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT, WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Intimar a Dra. Eliana da Costa, OAB/MT 5447B, da sentença proferida no 

presente feito, conforme segue: "Vistos. Cuida-se de acordo extrajudicial 

apresentado ao poder judiciário para homologação. Decido. Tendo em 

vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o acordo 

celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições ficam 

fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, as baixas e 

anotações necessárias, arquivem-se os autos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17663 Nr: 2520-36.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO BABINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, THAIANE 

BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36742 Nr: 1441-12.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CAPELETTI, WALENTIM WINGENBACH, 

NAIR ZAMO WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Intimar a parte executada da decisão a seguir transcrita: "Vistos. Tenho 

que o argumento de existem créditos a serem compensados justifica a 

suspensão do feito, porém tal suspensão não pode ser ad aeternum, 

afinal para que seja realizada a compensação a parte interessada deverá 
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tomar as devidas providências para que de fato ocorra a compensação. 

Assim sendo, suspendo os atos executórios por 03 meses. P. I.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70065 Nr: 3040-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PRADELLA MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARGARIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1242-29.2007.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE TAFAREL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT, WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Vistos.

Tendo em vista que foi informado o valor da causa, determino que a parte 

autora recolha as custas correspondentes no prazo de 30 dias, sob pena 

de extinção do feito.

Feito o recolhimento, autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113871 Nr: 6930-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA RIBEIRO DE AMORIM, JOZIMAR 

PEREIRA DA SILVA, AGNALDO APARECIDO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de requisição de informações feito pela parte autora a 

fim de que seja descoberto o endereço da parte ré.

 Deve ser consignado que a certidão afirma que os requeridos que não 

foram citados se encontram em local incerto e não sabido.

Ante o exposto, indefiro a busca por endereços, vez que o teor da 

certidão possibilita a citação por edital.

Manifeste-se a parte autora solicitando o que entender pertinente.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36742 Nr: 1441-12.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CAPELETTI, WALENTIM WINGENBACH, 

NAIR ZAMO WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos em correição.

Intimem-se novamente as partes para que se manifestem vez que após a 

decisão do dia 02/09/2016 não houve nenhuma manifestação nos autos.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36742 Nr: 1441-12.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CAPELETTI, WALENTIM WINGENBACH, 

NAIR ZAMO WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro, determino a serventia para que proceda às 

anotações necessárias junto ao sistema processual, bem como à capa 

dos autos, para que as futuras intimações e/ou publicações referentes 

aos presentes autos, sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. 

Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16691-A.

Intime-se o exequente para que requeira o que entender cabível, no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1242-29.2007.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE TAFAREL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT, WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 1) Importante salientar que o feito é de 2007, e que a impugnação às 

primeiras declarações (fls. 70) também é de 2007, porém até o presente 

momento nada foi decidido.

Assim sendo, homologo o acordo processual entabulado entre as partes 

para analisar apenas a próxima impugnação que será lançada no feito, 

deixando claro que o prazo de impugnação será reaberto no presente 

momento.

2) Juntada a impugnação no feito, intime-se a inventariante para 

contra-arrazoar em 10 dias, após autos conclusos.

 3) Determino o apensamento deste feito ao processo de código 32006.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1242-29.2007.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE TAFAREL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT, WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Vistos.

Trata-se de processo de inventário em que as primeiras declarações 

foram prestadas às fls. 29 informando o nome do autor da herança, nome 

da companheira, relação de descendentes diretos e a relação de bens a 
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serem inventariados.

Às fls. 70 consta impugnação sendo que a inventariante apresentou 

resposta à impugnação às fls. 88.

 Às fls. 105 a inventariante solicitou prazo para cumprir as pendências 

existentes que foram apontadas pelo membro do Ministério Público às fls. 

82/83.

Às fls. 108 aportou nova manifestação de Helen Silva Tafarel e Carla 

Cristina da Silva Tafarel, sendo que tais pessoas impugnaram a avaliação 

às fls. 139.

Às fls. 142 existe nova manifestação da inventariante, sendo que às fls. 

183 consta o recolhimento das custas.

Antes desde juízo decidir acerca das impugnações existentes, determino 

a remessa do feito ao MPE para manifestação.

Com a manifestação do MPE, autos conclusos.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32427 Nr: 615-20.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono estes 

autos, com o fim de intimar as partes para manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado nos autos no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60999 Nr: 2802-30.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA TAVARES DE OLIVEIRA GAMARRA, 

REINALDO RAMOS, DIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, EDI KEHL, ROMILDO 

DI SOUZA LIMA, FERNANDO FREITAS DE SOUZA, ANTONIO DOMINGOS 

DA COSTA, CEZAR BENEDITO VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENDEDITO VOLPI - 

OAB:OAB/RO 533, CEZAR BENEDITO VOLPI - OAB:533, Cezar 

Benedito Volpi - OAB:RO/533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida para informar os 

dados bancários para expedição do Alvará de Levantamento dos valores 

depositados a maior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67278 Nr: 937-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSV, JMDSV, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se Janete Martins dos Santos para que informe ao juízo por meio do 

senhor oficial de justiça:

a) o endereço de Estéfano Rodrigues de Souza e seu telefone;

b) se Estéfano Rodrigues de Souza tem realizado o pagamento correto 

dos alimentos conforme acordado.

O senhor oficial de justiça deverá certificar nos autos o teor da resposta.

Caso seja informado o endereço de Estéfano Rodrigues de Souza, desde 

já fica determinado a realização de estudo social devendo ser expedido o 

devido documento (mandado ou carta precatória).

Com a juntada do estudo ou com a informação de que Janete Martins dos 

Santos não sabe o endereço de Estéfano Rodrigues de Souza, autos ao 

MPE.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000452-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000452-42.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: IDALINA MASIERO GUIMARAES INVENTARIADO: ADELINO 

FERREIRA GUIMARAES VISTOS ETC., Analisando os autos, verifico que a 

requerente pleiteou os benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de 

que não possui condição de arcar com as custas processuais. 

Cuidando-se de garantia constitucional, o direito à assistência judiciária 

decorre da declaração do próprio interessado a respeito de sua 

insuficiência financeira, obstativa do custeio do processo. Todavia, o 

benefício da gratuidade processual não é amplo e absoluto, sendo certo 

que o juiz há de analisar as circunstâncias do caso concreto para 

verificar a possibilidade das partes de realizarem o pagamento das 

despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No caso em 

exame, extrai-se dos autos que a requerente não comprovou sua 

hipossuficiência, ante o valor dos bens postos à inventariança. Assim, 

não há elementos suficientes que demonstrem que a requerente é incapaz 

de arcar com as custas processuais, não havendo justo motivo para 

deferir o pedido de assistência judiciária. Diante do exposto, indefiro o 

pedido de justiça gratuita. Intime-se a requrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Comodoro-MT, 17 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000404-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

MADALENA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MADALENA FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000404-83.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MADALENA 

FERREIRA DOS SANTOS - ME, MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, 

JOSE DILSON DOS SANTOS VISTOS, ETC. Preenchidos os requisitos 

legais recebo a inicial executiva. Citem-se os devedores para pagarem em 

03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data da juntada aos autos do mandado de 

citação [art. 915 do CPC]. Não havendo pagamento, proceda-se de 

imediato à penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e 

avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de 

penhora, bem como intimando, a respeito dos atos processuais 

praticados, os executados [art. 154, inciso V e art. 829, § 1.º, ambos do 

CPC]. Intimem-se os executados para que, no prazo para embargos, caso 
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queiram, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC]. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC]. A propósito, defiro os 

benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 20 de 

julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO CELSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000406-53.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - EPP, ANA 

CRISTINA AVILA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO CELSO VISTOS, ETC. 

Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial executiva. Citem-se os 

devedores para pagarem em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 

829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da juntada aos 

autos do mandado de citação [art. 915 do CPC]. Não havendo pagamento, 

proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, os executados [art. 154, inciso V e art. 829, § 1.º, 

ambos do CPC]. Intimem-se os executados para que, no prazo para 

embargos, caso queiram, uma vez reconhecendo o crédito do exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês [art. 916 do CPC]. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC]. A 

propósito, defiro os benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 20 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000567-63.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000567-63.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

BRUNO HENRIQUE CARMO DA SILVA VISTOS, ETC. Compulsando os 

autos, verifico que há equívoco no tocante ao valor da causa, desta feita 

ressalto que, o §3º, do art. 292, CPC, aponta ser legitima a atuação de 

oficio do magistrado para eventual correção do valor da causa, portanto o 

requerente deve emendar a inicial retificando o valor da causa vez que, 

esse deve corresponder ao saldo em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas. Nesta toada: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE REJEITOU 

INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA 

QUE NÃO FOI CORRETAMENTE ATRIBUÍDO NA PETIÇÃO INICIAL. 

INCIDENTE QUE DEVE SER ACOLHIDO. O valor da causa na ação de 

busca e apreensão deve corresponder ao saldo devedor em aberto, 

incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas. Estimativa 

do autor correspondente ao valor do contrato. Inadmissibilidade. Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 0 7 1 5 9 8 5 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2071598-58.2015.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

01/06/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/06/2015) Grifo Nosso. Pelo exposto, intime-se o requerente para 

emendar a inicial, bem como recolher as custas processuais 

remanescentes, no prazo de 15 (dez) dias, cientifique-se na oportunidade 

que, o não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial 

conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, do CPC e, no caso de não 

recolhimento das custas, o processo será extinto sem resolução do mérito 

nos moldes do art. 102, parágrafo único, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 20 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000233-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI XAVIER DE ASSIS (RÉU)

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000233-29.2018.8.11.0046. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DORACI XAVIER DE ASSIS, THOMAS 

AUGUSTO CAPELETTI Vistos, etc. Cuida-se de ação monitória proposta 

pelo Banco do Brasil S/A em face de Doraci Xavier de Assis e Thomas 

Augusto Capeletti, em que antes do despacho inicial, sobreveio pedido de 

desistência da demanda pelo autor. Assim, nos termos dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Transitada em julgado, e satisfeitas as custas 

processuais, que fixo em face do requerente, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116132 Nr: 383-27.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Exequente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência da R. Sentença, Ref.: 

21, dos autos em epígrafe.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67150 Nr: 821-92.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA, KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS 

SANTOS, GIULLIANO FÁBIO CINTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 
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OAB:10.917-A, GILBERTO GOMES JUNIOR - OAB:11.241/MT, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 Tendo em vista o decurso de prazo nos termos do despacho de fls. 86, 

conforme certidão de fls. 90, impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte requerente para manifestar-se no feito, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116132 Nr: 383-27.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 116132

VISTOS, ETC.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerida por ANA CLARA SILVA 

DE CAMPOS neste ato representada por sua genitora KELLY CHRISTINA 

DA SILVA em face de TIAGO AUGUSTO DE CAMPOS todos devidamente 

qualificados nos autos.

Determinada a intimação do executado, empós, requereu a parte 

exequente a extinção do feito ante o pagamento do débito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Vislumbro que a dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, 

conforme informação prestada pela representante legal do (s) exequente 

(s). Em face do cumprimento voluntário do presente cumprimento de 

sentença, desnecessária se torna a continuidade da prestação 

jurisdicional executiva, consoante previsão insculpida no art. 924, II, CPC, 

senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

 II - a obrigação for satisfeita;

 Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença proposto 

por ANA CLARA SILVA DE CAMPOS neste ato representado por sua 

genitora KELLY CHRISTINA DA SILVA em face de TIAGO AUGUSTO DE 

CAMPOS e a faço em interpretação extensiva aos art. 924, II c/c art. 925 

ambos do CPC.

Sem condenação em custas por ausência de pretensão resistida.

Havendo carta precatória/ofício expedida (o) nos autos autos, requisite 

sua devolução independente de cumprimento.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, devendo na oportunidade 

encaminhar os autos a Central de arrecadação e arquivamento.

P. I. C.

 Comodoro-MT, 18 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113730 Nr: 6865-25.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO FROHLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA SCHWINGEL MARKUS 

- OAB:81526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56.526

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12237 Nr: 354-65.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR SEVERINO HEREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ XAVIER SILVA - 

OAB:7.406/PR, LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor referente à diligência a ser cumprida por 

dois Oficiais de Justiça, a saber: “Um mandado de reintegração de posse 

a favor de Valdemar Severino Herek e Ana Candotti Herek''. Segue em 

anexo a está intimação, tabela própria dos valores diligências.

 Bianca Warmling Amaro

Estagiária

 Mat.: 36780

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81622 Nr: 3787-91.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDAIR APARECIDO ULISSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a manifestação ministerial retro, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 15h30min.

Intimem-se as testemunhas, bem como a intérprete Núbia, que nomeio para 

o ato.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115892 Nr: 286-27.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FAVARATO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS NARDINI - 

OAB:8386/RO

 VISTOS, ETC.

Feitas as advertências das consequências do descumprimento das 

condições anteriormente, que darão ensejo às penalidades previstas na 

lei.

 Tendo em vista que foi informado as condições de cumprimento de pena, 

determino o seu cabal desfecho.

Por fim, determino que o recuperando se dirija até a Cadeia Publica Local 

nesta data, para que se cadastre no ponto eletrônico, bem como dê inicio 

ao cumprimento de sua reprimenda.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 1001-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se mandado de busca e apreensão no endereço declinado às fls. 

36.

Ademais, cientifique-se o Senhor Oficial de Justiça acerca do contido no 

§2º, do artigo 212, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79995 Nr: 3191-10.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Dorisvaldo Asnal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MOURA DE FREITAS - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A preliminar de ilegitimidade passiva, levantada na contestação de fls. 

41/52, confunde-se com o mérito da causa, a ser analisada quando da 

prolação da sentença.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo outras preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em 

consonância com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal 

da autora, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de agosto de 2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intime-se pessoalmente a requerente para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, Art. 385, § 1º).

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83033 Nr: 15-86.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MOURA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Pedido de Indenização Por Dano Moral e Material c.c. 

Reclamação Trabalhista ajuizada por Maria Luiza Moura Teixeira em face 

de Estado de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Comodoro/MT.

Gratuidade processual deferida às fls. 93.

Contestação apresentadas nos autos.

É o breve relato.

Decido.

Atento aos autos, verifico que em contestação, o Município apresentou 

comprovantes acerca da renda mensal da autora, fls. 113/126.

Cuidando-se de garantia constitucional, o direito à assistência judiciária 

decorre da declaração do próprio interessado a respeito de sua 

insuficiência financeira, obstativa do custeio do processo.

Todavia, o benefício da gratuidade processual não é amplo e absoluto, 

sendo certo que o juiz deve analisar as circunstâncias do caso concreto 

para verificar a possibilidade das partes de realizarem o pagamento das 

despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ante o exposto, considerando os comprovantes dos vencimentos da 

Autora juntados nos autos, REVOGO gratuidade processual anteriormente 

deferida.

Desta feita, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção 

da ação sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86440 Nr: 1034-30.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE 

nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para CONDENAR o 

requerido a CONCEDER o benefício de prestação continuada (LOAS) a 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo. Ante a juntada do 

requerimento administrativo realizado pela parte requerente, CONCEDO o 

benefício de prestação continuada (LOAS), desde a data deste ocorrido 

em 31/07/2014 observada a prescrição quinquenal.DETERMINO que o 

benefício de prestação continuada deva ser revisto a cada dois anos, 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem nos 

termos do art. 21, Lei 8.742/93.Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102794 Nr: 2154-74.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI BERTOLINO MACHADO DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de embargos de declaração que O INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, interpõe contra a sentença que julgou 

procedente o pedido de aposentadoria por idade rural requerido por SIRLEI 

BERTOLINO MACHADO DE PADUA.

 Alega o embargante, que a sentença possui contradição/erro material na 

data de início do benefício.

 A embargada, instada a se manifestar, concordou com o pleito.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença proferida, de fato, possui 

contradição/erro material, pois a data do requerimento administrativo do 

benefício previdenciário pela requerente é 16/01/2017, conforme 

comunicação de decisão às fls. 41/42, e não 29/03/2016, conforme 

constou na sentença à fl. 101.

Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, 

III, do CPC, para suprir a contradição constante na sentença embargada, 

pelo que fixo a data de início do benefício em 16/01/2017, conforme fls. 

41/42.

 No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120955 Nr: 2459-24.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 De proêmio, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo, sendo assim, com fulcro no artigo 98, do CPC, defiro tal 

benefício.

Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

Cite-se a autarquia requerida, para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 

344, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107416 Nr: 4227-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA TEODORA CORREA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se conforme requerido.

 Embaso-me na decisão monocrática da ministra LAURITA VAZ que assim 

dispôs “in verbis”: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 2.899 - MT 

(2017/0159664-5). [..] Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 

03/08 e, por consequência, DETERMINO a expedição de ofício às Varas e 

Magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso recomendando 

a observância das normas atinentes à verba indenizatória que visam 

cobrir as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça nos 

processos que envolvem a Fazenda Pública." (fls. 46-48). O mandado de 

segurança impetrado, na origem, pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso requereu o pagamento prévio de verba para o 

cumprimento de diligências em ações ajuizadas pela Fazenda Pública. O 

julgado proferido na referida impetração, e que se pretende suspender 

com o presente pedido de contracautela, deferiu a liminar determinando 

que o estado faça o depósito prévio da aludida verba. Da leitura dos 

pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o aumento no 

valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 

10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das 

diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse 

contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, 

determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, 

impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, 

configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida 

nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até 

seu trânsito em julgado. Comunique-se, com urgência. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ 

Presidente (Ministra LAURITA VAZ, 01/08/2017).

Expeça-se carta precatória à Comarca de Sapezal, visando citação da 

executada Rosangela Teodora Correa Schneider.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108855 Nr: 4860-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

De proêmio proceda-se a secretaria com as alterações necessárias no 

sistema APOLO para que as intimações e notificações sejam feita em 

nome do Advogado aludido à fl. 23.

Após, cite-se o executado no endereço no endereço indiciado na inicial, 

qual seja: “AVENIDA RODRIGO FERNANDO GRILLO, Nº 207, SALAS 2011 

A 2015, BAIRRO JARDIM DOS MANACÁS, CIDADE DE ARARAQUARA, 

ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 14.801-534, DEVIDAMENTE INSCRITA NO 

CNPJ SOB O Nº. 10.562.611- 0001-87 (CARTÃO CNPJ – DOC. 03)”.

Atente-se a serventia quando da expedição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71248 Nr: 3585-51.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. DA SILVEIRA PAULINO-ME, SILVANA 

LIDIA DA SILVEIRA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal em que a parte exequente informa a 

desistência da ação, requestando sua extinção.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 

desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77989 Nr: 2379-65.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniel da cruz muller abreu 

lima - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11.210-A

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de suspensão da ação formulado pelo executado 

Alexandre Augustin, em decorrência de sua recuperação judicial e por 

ordem do STJ em RESP 1.694.316/SP.

Decido.

Considerando que os magistrados devem seguir a tese a ser fixada pela 

Corte da Cidadania em sede de apreciação de recurso especial sob o rito 

dos recursos repetitivos, tenho que a suspensão do feito até a 

deliberação do Superior Tribunal de Justiça é medida que se impõe, visto 

que a questão em comento se trata de Execução fiscal em desfavor de 

empresa em recuperação judicial, conforme fls. 76/86, objeto do Recurso 

Especial nº 1.694.316/SP, Tema 987 do STJ.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À 

REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA 

DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE 

ATOS CONSTRITIVOS. 1. Questão jurídica central: "Possibilidade da 

prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, 

em sede de execução fiscal". 2. Recurso especial submetido ao regime 

dos recursos repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.694.261/SP, REsp 

1.694.316 e REsp 1.712.484/SP).

Assim, nos termos da decisão proferida no Recurso Especial nº 

1.694.316/SP, DETERMINO a suspensão do presente processo até ulterior 

deliberação do Superior Tribunal de Justiça.

Aguarde-se em escaninho próprio.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98260 Nr: 92-61.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

GILSON LTDA ME, Gilberto Pereira da Silva, JULIA GRACIELE SANTOS 

AMORIM CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14112 Nr: 1978-52.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que requeira o que entender de direito, a 

fim de dar andamento ao feito, haja vista o prazo de suspensão deferida já 

ter se esgotado, conforme decisão de fl.: 77 dos autos.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10371 Nr: 817-41.2003.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR OLCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEOMAR OLCOSKI, Cpf: 46911545234, 

Rg: 0295006. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o senhor, CLEOMAR OLCOSKI, CPF.: 469.115.452-34, 

RG.: 0295006 SSP/AC, para que dentro do prazo de 48h, proceda a 

retirada do veículo apreendido nos autos, consignando que em caso de 

inércia o bem em tela será leiloado, vinculando-se o valor da arrematação 

ao presente feito, para posterior levantamento da parte interessada.

Resumo da Inicial: Trata-se de Inquériro Policial instaurado para apurar a 

prática dos crimes previstos nos atrigos 180 e 311 do Código Penal. Às 

17:30h, do dia 29/06/2003, nesta cidade de Comodoro/MT, na Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil [...] Que faz a apresentação do conduzido preso, 

CLEOMAR OLCOSKI, em flagrante delito pela prática de crime de 

recptação de veículo roubado. O depoente, Policial Rodoviário Federal 

narra que, quando estava na frente do posto da PRF, desta cidade, e 

nisso fazendo verificação de rotina, vieram a parar o veículo 

marca/modelo: VW/Voyage CL, com a placa GYZ 8211 de Belko 

Horizonte/MG, onde fazendo consulta constatou-se que a placa referida 

era de outro veículo[...]

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Tendo em vista que o réu não 

foi localizado, determino a intimaçaõ por edital do acusado, com prazo de 

15 (quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se 

nos autos.Expeça-se mandado de avaliação do veículo.Às 

providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 17 de abril de 2018

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001156-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAJELA SIQUEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON LUCAS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 178678 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 13/08/2018 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000941-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MASSA FALIDA DE CORAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA OAB - GO36957 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000969-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIVALDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 183590 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 11/09/2018 às 15hs15. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45783 Nr: 706-87.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERICLES ALVES DE HOLLEBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a juntada retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 5089-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de restituição dos bens apreendidos (Ref. 126), tendo em 

vista que no Agravo de Instrumento nº. 1007720-91.2018.8.11.0000 

deferiu tão somente o pedido alternativo de sobrestamento do feito, e não 

a restituição dos veículos.

Assim, determino o recolhimento dos mandados de busca e apreensão 

relativos aos bens ainda não apreendidos.

Após, aguarde-se o feito em arquivo provisório até o julgamento do AI nº. 

1007720-91.2018.8.11.0000.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48782 Nr: 463-12.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL NASTRO DE ALIMENTOS LTDA - 

FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PAMELA STROHER, DILMAR 

STROHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 924 Nr: 126-82.1996.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, 

ALEX NEVES, ROSINALVA MOURA SCHUENK ABRAHÃO, THAIS 

SCHWENK ABRAHÃO, Douglas Roberto Schwenk Abrahão, JACSON 

ROBERTO ABRAHÃO, Paulo Roberto Aparecido Abraão Júnior, ESPÓLIO 

DE PAULO ROBERTO APARECIDO ABRAÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

HELDER COSTA BARIZON - OAB:7195, JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:MT.3.722, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - 

OAB:7196

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101515 Nr: 6839-38.2017.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA LAGEMANN DOMINGUES, CLEMENS 

LAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - 

OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por PATRÍCIA LAGEMANN DOMINGUES, tendo como 

interditando CLEMENS LAGEMANN, devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada de documentos e recebida onde se deferiu a 

tutela de urgência, nomeando-se a requerente como curadora provisória 

(Ref. 10), a qual foi intimada e compareceu ao Cartório assinando o Termo 

de Compromisso (Ref. 64).

O processo teve regular trâmite, porém adveio petitório da requerente 

informando o falecimento do interditando, juntando, na oportunidade, 

Certidão de Óbito (Ref. 83).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Diante do falecimento do interditando CLEMENS LAGEMANN, conforme 

certidão de óbito acostada à Ref. 83, a extinção do processo é medida 

que se impõe, quando a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

Ainda, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106907 Nr: 9548-46.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAVALARI OLINO - 

OAB:19345/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita à 

parte requerida, nos termos do art. 98 do CPC.

Acolho o pedido ministerial de Ref. 42.

 Assim, determino a realização do estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo nas residências dos litigantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo o relatório ser juntado aos autos após a 

realização.

Ademais, designo audiência de instrução para o dia 23 de agosto de 2018, 

às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

Cabe ao advogado constituído pela parte requerida informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do Art. 455 do 

CPC).

Ademais, arroladas as testemunhas pela parte requerente, expeçam-se 

todas as intimações necessárias.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 – cinco - dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado).

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1810-75.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, CESAR DALL AGNOL, 

ALEXANDRE DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, SILVIO DALL 

AGNOL, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, DANILA DALL AGNOL, 

MARIA HELENA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO, 

JOSÉ ANTONIO DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:15.694/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O, FERNANDO DALL'AGNOL FINATO - OAB:10084, KAMILA 

POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:15.434-E, Luciana Ramos 

Fernandes - OAB:12378, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:21.452 - 

O, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de 

Castilho Filho - OAB:6174/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 Vistos etc.

Alegam os herdeiros Angela Dall Agnol, Patricia Dall Agnol Marques, Silvio 

Dall Agnol e Elaine Aparecida de Lima Fabricio (Ref. 127) que o herdeiro 

Silvio Dall Agnol está com problema renal e precisa realizar uma cirurgia de 

urgência, entretanto não possui plano de saúde e nem condições de 

custeá-la com recursos próprios porque esta impossibilitado de trabalhar.

Relatam ainda que referido herdeiro encontra-se com sérios problemas 

dentários que exige tratamento dispendioso.

Diante disso requereram o levantamento do valor de sua quota hereditária 

na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custear as 

consultas, exames necessários a cirurgia e parte do tratamento dentário 

mediante a prestação de contas em prazo a ser assinalado.

 Pois bem.

Antes de analisar o pleito, determino a intimação dos peticionantes (Ref. 

127), para que juntem aos autos 03 orçamentos detalhados, constando 

quais procedimentos serão realizados e sua urgência, no prazo de 15 

dias.

Verifico ainda que embora tenha solicitado a liberação de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), os documentos juntados aos autos demonstram que 

o valor das consultas e exames necessários a cirurgia totalizam R$ 

13.700,00, enquanto o custo relativo ao tratamento dentário seria de 

R$45.350,00, totalizando R$59.050,00.

Assim, esclareçam os herdeiros acerca da divergência entre os valores.

Determino ainda a intimação dos herdeiros Dhemer Jhony Dall Agnol e 

Danila Dall Agnol para que se manifestem acerca do alegado adiantamento 

da legítima, apresentando os bens recebidos em doação e seus 

respectivos valores, no prazo de 15 dias, sob pena de sonegação.

Sem prejuízo, intime-se o inventariante para que se manifeste acerca do 

contrato de cessão de direito hereditário firmado pelo de cujus, do imóvel 

supostamente ocupado pela herdeira Elaine.

Ainda, considerando que já foi deferida a liberação, em favor de 

Ariquemes Ribeiro Filho e seu causídico, dos valores que se pretendem 

levantar na Ref. 180 e 182, conforme determinação de Ref. 174, determino 

a expedição de alvará judicial para transferência dos valores para as 

contas bancárias de titularidade dos favorecidos, já informadas nos autos.

Por fim, certifique-se o integral cumprimento da decisão de Ref. 174, em 

especial no que se refere a expedição de ofícios aos órgãos públicos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 101873 Nr: 6989-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO COELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por BANCO ITAUCARD S/A em face de RAIMUNDO COELHO DE 

SOUSA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida a inicial, deferiu-se a medida liminar de busca e apreensão do 

bem (Ref. 04).

Após, em virtude da não localização do veículo (Ref. 17), a parte 

requerente postulou pela restrição do bem por meio do RENAJUD (Ref. 

21), pleto que foi deferido, determinando, na oportunidade, a citação do 

demandado, a qual não ocorreu até o presente momento (Ref. 23).

Por fim, a parte autora requereu desistência do feito, retirando-se a 

restrição sistêmica sobre o bem (Ref. 33).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Requerida a desistência da demanda, ainda não formada a relação 

processual ante a ausência de citação da parte requerida, assim 

dispensada sua anuência, imperiosa a homologação do pedido.

Assim, pelo exposto e sem delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

pedido de desistência do feito formulado pela parte autora para que 

produza os seus efeitos jurídicos, com espeque art. 200, parágrafo único 

do CPC, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

485, inciso VIII do CPC.

REVOGO a liminar deferida à Ref. 04.

Ainda, CANCELO a restrição imposta junto ao veículo Fiat/Palio Fire Way, 

placa QBJ-7655, via sistema RENAJUD.

Custas remanescentes pela parte autora (art. 90 do CPC).

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 7437-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no Art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, extinguindo o processo com a resolução de mérito para o fim de 

autorizar a parte requerente TEREZINHA PEREIRA DA SILVA a levantar o 

valor de R$ 697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco 

centavos) correspondente à restituição do Imposto de Renda Pessoa 

Física – IRPF do falecido ANTONIO CARA.Transitada em julgado, 

expeça-se alvará e, após, arquivem-se os autos.Ciência ao 

MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 20 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108270 Nr: 357-40.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Nova 

Xavantina - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita à 

parte requerida, nos termos do art. 98 do CPC.

Ainda, deixo de fixar multa à parte requerida pela sua ausência à 

audiência de tentativa de conciliação, pois, conforme se verifica da 

Contestação juntada à Ref. 31, esta apresentou justificativa plausível ao 

não comparecimento.

Lado outro, acolho a cota ministerial de Ref. 43.

Assim, determino a realização do estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo nas residências dos litigantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, deprecando se necessário for, devendo o relatório ser 

juntado aos autos após a realização.

Ademais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 15h30min.

A contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Ademais, arroladas as testemunhas pelas partes, expeçam-se todas as 

intimações necessárias, nos termos do Art. 455, § 4º, inciso IV do CPC.

Outrossim, expeça-se carta precatória para inquirição da parte requerida 

e das testemunhas arroladas por ambas as partes, com prazo de 60 

(sessenta) dias para o cumprimento do ato, intimando-se os litigantes 

quanto à expedição da missiva, bem como, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, o requerente comprove a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94755 Nr: 3617-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDM, ALDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Alimentos c/c pedido de alimentos 

provisórios proposta por RIQUELME SOARES DE MELO, representado por 

ALINE LOPES DE MELO, em face de AGNO SOARES DE ARAÚJO, todos 

devidamente qualificados nos autos.Com a inicial vieram 

documentos.Recebida a peça inaugural, foi deferido alimentos provisórios 

no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e 

determinada a citação do requerido (Ref. 04).(...).Ato contínuo, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2018, às 14h30min.A 

contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.Ademais, 

arroladas as testemunhas pelas partes, expeçam-se todas as intimações 

necessárias, nos termos do Art. 455, § 4º, inciso IV do CPC.Ainda, 

expeça-se carta precatória para a Comarca de Colônia de Leopoldina/AL, 

com a finalidade de que seja colhido o depoimento pessoal do demandado 

AGNO SOARES DE ARAÚJO, assim como, das eventuais testemunhas 

arroladas pela parte requerida.Ciência à DPE e ao MPE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Às 

ProvidênciasJaciara/MT, 19 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80518 Nr: 2420-09.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDIONIR SANTOS DE SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

O Curador Especial (Defensor Público) embora tenha inequívoca 

legitimidade para opor embargos à execução, não está obrigado a fazê-lo, 

mas somente se identificada alguma matéria que não possa ser arguida 

por meio da exceção de pré-executividade.

No caso dos autos, o Senhor Defensor Público apresentou embargos à 

execução por negativa geral (ref. 65), porém não foi arguida nenhuma 

matéria que possa dar azo ao reconhecimento de alguma nulidade 

processual ou impedimento ao direito de recebimento do crédito 

perseguido.

Assim, não há interesse processual em ver processados os embargos à 

execução opostos, os quais devem ser rejeitados liminarmente.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 920, inciso II, do NCPC, 

REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução opostos.

Sem custas e fixação de honorários.

Por outro lado, pode o Defensor Público - a par do Direito Processual 

Fundamental - acompanhar o processo, postulando e defendendo os 

interesses dos executados (assegurando, assim, o efetivo contraditório e 

ampla defesa), sem prejuízo de oportunamente, em havendo elementos, 

apresentar manifestações pertinentes ao procedimento.

Nesse trilho, manifeste-se o exequente, em 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender necessário à satisfação de seu crédito.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara - MT, 18 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106078 Nr: 9150-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI RAINHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B, Maria do Carmo Alves - OAB:296.852 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 7760-94.2017.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRA MONIQUE FARIAS DOS SANTOS, ALCIONE 

GOMES DE SOUZA FRANCO, ANA MOTA RÚBIO, ANGELAEDA 

PASSARELLI, ANTONIA XAVIER DA CUNHA, ANA LUISA DOMINICI, 

CESAR RODRIGUES DE SOUZA, EDNA CAMPOS, CÂNDIDA ALVES DA 

GRASSIA MOTA, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA, ESTER 

SCHWERINER NEUBECKER, Eliani Tizzo Teixeira, FLAIME FRANÇA DO 

NASCIMENTO SOUZA, CIRLENE GONÇALVES DA ROCHA, MARLY VIEIRA 

GOMES, ILDA DA COSTA OLIVEIRA, MARIA JOSÉ MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, JOSÉ FRANCISCO JOSÉ, Hildebrandina Figueredo Cardoso, 

IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO, LAIS AGNOLIN, LAURA PEREIRA 

DOS SANTOS, LEILIANE PEREIRA DE AGUIAR, Lucia Divina Rodovalho, 

QUELI FERNANDA COSTA FARIA, LEIA FRANCO DO NASCIMENTO 

KIENEN, LUZIA ROSA DE ARAUJO SANTOS, MEIRE ROCHA TOLEDO 

ANDRADE, ODELIZETE PEREIRA DE JESUS, RAQUEL ALVES DA COSTA, 

RUTH APARECIDA PAVAN MUFATO, SOLANGE DE OLIVEIRA FRANCO, 

SILMA BARBOSA LUZ, ROSEMARY PEREIRA VILARINHO, SANDRA 

ALVES DE SOUZA, ROSANGELA PEREIRA FRANÇA DE ANDRADE, 

TEREZINHA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Município 

de Jaciara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal se manifestar sobre as informações e 

documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 3168-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON ASSIS LIMA, Paula Pugliesi Assis Lima, 

SEBASTIÃO RODRIGUES GOULART, Vanuza dos Santos Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ADEMAR CANEDO MARTINS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

OAB:17240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4115 Nr: 1165-46.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA, JOÃO 

AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE, LURDES 

F. G. DE OLIVEIRA, MARINEI DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Processo: 2005/164

Código: 4115

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Lurdes F. G. de Oliveira e Outros

 VISTOS ETC,

Defiro os pedidos formulados pelo banco exequente às fls. 142 e pelo 

executado à fl. 143.

Expeça-se ofício ao CRI de Dom Aquino determinando a imediata baixa da 

penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula nº 7589.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54886 Nr: 3314-87.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: QUEILA ALVES RODRIGUES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 3730-55.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia de Souza Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 3323-49.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE FÁTIMA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 3352-02.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 106/203 e 

requerer o que de direito, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106048 Nr: 9141-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9141-40.2017.811.0010

Código. 106048

Exequente: Canopus Administradora de Consórcios S/A

Executados: Nicolas Bragato

VISTOS ETC,

Canopus Administradora de Consórcios S/A ajuizou “Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar”, em face de Nicolas Bragato, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a inicial, o requerido foi citado.

 Liminar deferida (ref. 04) e cumprida à ref. 12.

As partes noticiaram a formulação de um acordo (ref. 14), onde requerem 

a homologação e, consequentemente, a extinção do feito.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos verifico que as partes entabularam acordo, estando 

devidamente representadas, conforme infere termo de ref. 14, requerendo 

homologação judicial e extinção do feito.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes à ref. 14.

Em consequência, com fundamento nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

resolução de mérito.

Considerando que o bem fora restituído ao autor, conforme termo de 

restituição (ref. 14), proceda-se as baixas às restrições ao veículo 

conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74345 Nr: 241-05.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO OSCAR FAVERO ME, MARCIO OSCAR 

FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Processo nº. 241-05.2016.811.0010

Código nº. 74345

Requerente: Marcio Oscar Favero e outro

 Requerido: Banco Bradesco S/A

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que no Setor de 

Cadastro retifique a capa dos autos, fazendo registrar que o feito se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, 

§ 1º e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos 

de ref. 52, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, 

§ 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo 

autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 
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débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88823 Nr: 791-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 791-63.2017.811.0010

Código 88823

VISTOS ETC,

 Diante do pedido de fls. 142, realizei consulta ao sistema BACENJUD, na 

oportunidade em que encontrei endereço do executado diverso do 

constante dos autos, conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se e requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001664-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001664-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: VIDRAGE VIDROS 

TEMPERADOS LTDA - ME VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos 

iniciais formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça 

inicial que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, verifiquei que o Sistema PJe 

aponta o não recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e 

taxa judiciária por parte do requerente. Assim, intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado para, na forma do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias juntando o 

comprovante de recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais 

e taxa judiciária devidamente vinculadas aos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Escoado o prazo, certifique-se. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 20 de julho de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001672-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001672-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: SERGIO CARDOSO DA SILVA VISTOS ETC, Antes de 

apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

verifiquei que o Sistema PJe aponta o não recolhimento das guias de 

pagamento de custas judiciais e taxa judiciária por parte do requerente. 

Assim, intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado para, na 

forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias juntando o comprovante de recolhimento das guias de 

pagamento de custas judiciais e taxa judiciária devidamente vinculadas 

aos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Escoado o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 20 de 

julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 81857 Nr: 3110-38.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE BRITO BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - OAB:16660

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar, entendo que não restam configuradas, 

neste momento, as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 

397 do Código de Processo Penal, em sua nova redação decorrente das 

alterações trazidas pela Lei nº. 11.719/2008.

Entendo que se faz mister a colheita da prova testemunhal, aqui 

compreendendo mormente o rol apresentado na denúncia, bem como 

eventuais testemunhas de defesa, a fim de verificar se houve a prática do 

delito mencionado ou mesmo afastar as imputações feitas ao denunciado, 

pois tais provas, aliadas às provas documentais juntadas aos autos 

permitirão inclusive a análise segura de eventual causa excludente de 

ilicitude, o que não se verifica de plano neste momento.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente os acusados e recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público.

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/07/2018, às 15h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Requisite-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 308 de 558



Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte promovida, no prazo de 

05 dias, informar os dados bancários para fins restituição de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-37.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001005-37.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 20 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000946-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SIMAS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14285672 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000270-67.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 20 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARY ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000363-30.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 20 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000368-52.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 20 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY FAUSTINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000394-50.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 191,43 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 20 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

OAB: MT0014992S Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79020-300 , para comparecer 

a SESSÃO DE CONCILIAÇÃO que ocorrerá no CEJUSC no dia 05/09/2018 

ÀS 16HS00,, devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. 

patrono . Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: 

MT0011065S-A Endereço: R PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA, 1, 

JARDIM VITÓRIA RÉGIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05657-230 , para 

comparecer a SESSÃO DE CONCILIAÇÃO que ocorrerá no CEJUSC no dia 

05/09/2018 ÀS 15HS30, devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000375-44.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 20 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIMPIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB: MT0015472A-O 

Endereço: desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 08:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14290475, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA CASTELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000542-95.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME EXECUTADO: FABIANA DA SILVA CASTELI Vistos. Verifica-se que a 

petição id. 13731836 pertence a outro processo. Intime-se a parte 

exequente a se manifestar no prazo de cinco dias, em termos de 

prosseguimento da ação, sob pena de extinção. Deverá, ainda, apresentar 

planilha atualizada do débito. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000156-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JONAS CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000156-31.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JONAS CUSTODIO DA SILVA Vistos. Intime-se a 

parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE BRAGA DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000153-76.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: IVANETE BRAGA DOURADO Vistos. Intime-se a 

parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000091-07.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000091-07.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDELICE MARIA DOS 

SANTOS EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Há de ser corrigido o cálculo apresentado pela contadoria, 

haja vista terem sido computados juros moratórios sobre o valor total 

levantado pela parte credora (R$ 12.491,14 em 06/07/2017), em que pese 

toda ou grande parte daquela monta fosse realmente devida, sendo certo 

que referidos juros deveriam ter incidido tão somente sobre eventual valor 

recebido em excesso à época. Para apuração de eventual valor a ser 

ressarcido, deve-se atualizar o valor da execução até a data de cada 

depósito realizado pela parte executada (em 23/11/2016 foram 

depositados R$ 6.064,83 e em 29/05/2017 foram depositados R$ 

6.108,33), deduzindo-se o respectivo valor, para então alcançar possível 

pagamento em excesso, sobre o qual realmente calhariam os juros 

moratórios até a data do cálculo. Assim, intimem-se as partes a requerer o 

que de direito no prazo de cinco dias. Em respeito ao contraditório, 

manifeste-se ainda a parte executada sobre a incidência de juros de mora 

quanto a multa cominatória, conforme arguido pela parte exequente – id. 

13716214. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o feito, uma 

vez que, salvo melhor juízo, não há qualquer valor a ser ressarcido. Caso 

contrário, conclusos para análise da incidência de juros moratórios sobre 

o valor devido a título de multa pelo descumprimento da obrigação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010229-79.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010229-79.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA 

EXECUTADO: ALDO PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Intime-se a parte 

executada a fim de que apresenta o veículo automotor indicado para 

penhora, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo apresentando no 

mesmo ato outros bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta 

comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se 

opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III 

- dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste 

injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais 

são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, 

nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 

ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará 

multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, 

exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções 

de natureza processual ou material. Em respeito ao contraditório, intime-se 

ainda o executado a se manifestar sobre o pedido de suspensão de sua 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH por força da presente execução, 

conforme requerido pela parte credora – id. 13740866 item “c”, tudo no 

prazo de 10 (dez) dias. Apresentado o bem ou indicado sua localização, 

expeça-se o necessário para penhora e avaliação. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000292-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000292-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO 

Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000629-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000629-85.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSILENE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Manifestem-se 

as partes sobre o retorno dos autos no prazo de cinco dias. Havendo 

débito remanescente, deverá ser apresentada planilha atualizada do 

débito pela parte credora no mesmo prazo. Nada sendo requerido, 

arquive-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010044-07.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES Vistos. 

Defiro o pleito de protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto. Designe-se audiência de 

conciliação, conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-45.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O (ADVOGADO)

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000470-45.2016.8.11.0010. REQUERENTE: MARINA DE OLIVEIRA 

BARBOSA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos, etc. Não 

obstante à reforma da sentença pela qual se extinguiu o feito ao 

argumento de litispendência, observa-se outra questão prejudicial à 

análise do mérito, consistente na falta de interesse de agir, na modalidade 

necessidade, sobre o pedido de obrigação de fazer para condenar o 

requerido a garantir o tratamento médico pleiteado, tendo em vista a 

existência de título executivo judicial sobre o ponto. É que o interesse de 

agir se evidencia quando presente o trinômio: necessidade, utilidade e 

adequação, ou, como salientam Nelson Ney Junior e Rosa Maria Andrade 

Nery, “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a 

juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” 

(Código de Processo Civil e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 10ª ed. RT, 2007, nota 16 ao art. 267, VI, p. 504). Havendo título 

executivo que permite buscar o cumprimento forçado da obrigação, como 

na hipótese dos autos, carece interesse processual para, em ação de 

conhecimento, obter pronunciamento judicial sobre a existência e certeza 

do direito, observados os limites objetivos do título. Assim, em respeito à 

determinação contida no art. 10 do CPC, faculto a parte requerente, caso 

queira, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias sobre seu interesse de 

agir quanto ao pedido de obrigação de fazer. Sem prejuízo, colha-se 

parecer do NAT encaminhando cópia integral dos autos. Ainda, visando 

celeridade e economia processual, CITE-SE a parte requerida para que, 

querendo, apresente resposta no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do que 

dispõe o verbete I dos Enunciados do Juizado Especial da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso. Após, ao MPE para manifestação. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010271-31.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME Vistos, etc. Discute-se 

a titularidade dos honorários fixados em acórdão, pelo qual foi negado 

provimento ao recurso da parte reclamante, condenando-se a recorrente 

ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

da execução, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 - id. 11164115. No 

caso, verifica-se que três i. advogados representaram a parte em algum 

momento do processo e pretendem recebimento da verba honorária. 

Ressalte-se que foi tentada sem sucesso a conciliação sobre a repartição 

dos honorários, intimando-se os patronos a apresentar proposta. Sobre 

suas respectivas atuações nos autos para fins de divisão proporcional 

dos honorários de acordo com o trabalho elaborado, destaca-se que o Dr. 

Bertoni D. Nistche, um dos pretendentes aos honorários, defendeu a parte 

na fase de conhecimento opondo embargos de declaração (id. 771867), 

recurso inominado (id.771872), entre outras manifestações. Também 

substabeleceu seus poderes outorgados pela parte ao Dr. Hilário Amaral 

Neto, outro dos postulantes – id. 1663881. O terceiro pretendente aos 

honorários, Dr. Márcio Guimarães Nogueira, defendeu a parte na fase de 

execução, opondo embargos à execução (id. 1867835), bem como 

contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte adversa (id. 

7300998), em cujo trâmite foram fixados os honorários discutidos, obtendo 

êxito em ambas as demandas. O Dr. Hilário Amaral, por sua vez, promoveu 

em nome da parte a execução dos honorários fixados (id. 11301578), 

além de outras manifestações posteriores (id. 11539225). Destarte, 

verifica-se que apenas o Dr. Bertoni D. Nistche e o Dr. Márcio Guimarães 

Nogueira defenderam a parte antes da fixação dos honorários. Outrossim, 

tal verba, seja sucumbencial ou contratual, pertence ao advogado, que em 

nome próprio pode pleitear a execução, facultando-se à parte por ELE 

REPRESENTADA, legitimidade concorrente, pelo que o Dr. Hilário Amaral 

não possui titularidade sobre os valores. Assim, de forma proporcional, 

reputo devidos 30% dos honorários ao Dr. Bertoni D. Nistche e 70% ao Dr. 

Márcio Guimarães Nogueira. Consigne-se que a excepcional fixação de 

cotas desiguais se impõe no caso, não pelo número de petições 

apresentadas por cada um destes em nome da parte, mas, em verdade, 

pelo fato das defesas patrocinadas pelo Dr. Márcio Guimarães Nogueira 

terem logrado êxito, tornando-o vencedor, nos termos do art. 85, do CPC, 

seja na fase de execução com os embargos à execução opostos e 

julgados procedentes, seja nos autos do recurso inominado interposto, 

com a apresentação das respectivas contrarrazões, nos quais houve a 

condenação da parte recorrente ao pagamento de referidos honorários 

advocatícios. Atualize-se o valor do débito, nos termos da decisão – id. 

12523549. Intimem-se as partes e todos os três advogados a se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias sobre a presente decisão, caso 

queiram. Intime-se ainda a parte executada, Jose Alves da Silva, a fim de 

que, caso queira, nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 

2018, manifeste-se sobre o pedido de levantamento de depósito judicial. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que os postulantes 

procedam ao levantamento de suas respectivas quotas partes mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Int. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000408-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CLEITON DE OLIVEIRA BACA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000058-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RONALDO PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO SONSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000849-49.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE MARIO SONSIN 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A 

INFANCIA DE CUIABA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000615-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES JOHNES SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000615-09.2018.8.11.0018 REQUERIDO: CHARLES JOHNES 

SILVA CARDOSO Vistos etc. Analisando a presente missiva observo que 

a mesma veio desacompanhada do comprovante da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça sendo certo que os requisitos previstos no CPC/2015 

não foram atendidos. Portanto, apesar do grau de urgência não é prudente 

que este magistrado delibere nos autos sem os documentos essenciais 

para o efetivo cumprimento da ordem deprecada. Ante o exposto, 

oficie-se ao juízo deprecante solicitando a complementação da carta 

precatória no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo resposta, nos termos 

do art. 267 do CPC/2015, determino desde já a sua devolução. Sirva-se 

como ofício. JUARA, 19 de julho de 2018 FABRICIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59962 Nr: 2522-12.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Silva Magalhaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da Juntada de 

Impugnação à Execução de folhas 154/161, para querendo, manifestar-se 

a respeito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55654 Nr: 1872-96.2012.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Intimar os patronos das partes acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99878 Nr: 6610-54.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437/SP, Marcos Campos Dias Payão - OAB:96.057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos, etc.

Ante a recolhimento das custas e taxas judiciais e, considerando a prova 

pericial produzida nos autos, bem como diante da possiblidade de 

composição/mediação entre as partes, determino a remessa dos autos ao 

CEJUSC de Juara para tentativa de mediação/conciliação entre as partes.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8406-80.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Marin Gasparini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, Luis Fernando Decarini - OAB:9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Vistos etc.Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos com 

pedido de liminar ajuizada por Salete Marin Gasparini em face do Banco do 

Brasil S/A.Alega a requerente que foi emitida por Orlando Gasparini (de 

cujos), uma cédula rural pignoratícia em abril de 1988, sendo que o MPF 

ajuizou ACP em face do requerido, visando o benefício de todos os 

produtores rurais a nível nacional, que efetuaram pagamento ao Banco do 

Brasil por financiamentos com recursos da caderneta de poupança pela 

variação do IPC que deu 84,32% no mês de março de 1990....Portanto, 

ante a ausência de requisitos legais para a concessão da liminar 

pretendida, INDEFIRO o pedido.Cite-se o requerido, para que, querendo, 

ofereça contestação, com indicação de provas, no prazo de cinco (05) 

dias, com as advertências legais.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000639-37.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1000639-37.2018.8.11.0018 

D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que a petição inicial 

encontra-se desacompanhada dos requisitos e documentos necessários 

à propositura da ação previdenciária, já que a parte autora não 

apresentou o requerimento administrativo com a decisão denegatória do 

benefício pretendido, isso porque o requerimento juntado (ID: 14134755), 

refere-se ao beneficio do LOAS e a inicial requer aposentadoria por 

invalidez. Dessa forma, intime-se a parte requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), supra as irregularidades acima 

apontadas, acostando aos autos requerimento administrativo e decisão 

denegatório do benefício pretendido na inicial, sob pena de extinção do 

feito sem julgamento de mérito (artigo 321, parágrafo único, do NCPC). 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60355 Nr: 2939-62.2013.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdC, CdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAUVIR MACHADO SOARES, Cpf: 

00049089102, Rg: 4.132.502, Filiação: José Machado Soares e Margarida 

Fernandes Soares, data de nascimento: 04/07/1979, brasileiro(a), natural 

de Renascença-PR, casado(a), auxiliar de produção. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Em decorrência do relacionamento amoroso de 

aproximadamente 02 (dois) anos entre Lauvir Machado Soares e Cleide da 

Costa, resultou no nascimento da requerente Ana Clara da Costa, devido 

às constantes dificuldades financeiras , a representante da menor 

resolveu buscar a tutela jurisdicional a fim de proporcionar á sua filha o 

registro a quem tem direito, além do reconhecimento moral e legal da 

paternidade, quer também o auxilio financeiro para custear os gastos que 

tem com a criança.

Despacho/Decisão: D E C I S Ã ODEFIRO o pedido de f. 46. I - Cite-se a 

parte requerida por edital;II - Decorrido o prazo de defesa, nos termos do 

art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO a Dra. Amanda Albertini Colet, OAB 

20.262/O para atuar como curadora especial da parte requerida, razão 

porque, INTIME-SE para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, ex 

vi do art. 335 do NCPC.III - Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a autora 

para querendo, impugná-la no prazo legal.Após, concluso para 

deliberação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 03 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40677 Nr: 1128-38.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Coutinho Lopes, Maria das 

Graças Coutinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 4173-26.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias 

Pestana, Lairce Valério de Abreu Pestana
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr. Oficial de Justça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85832 Nr: 5175-79.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandala Transportes Ltda - EPP, Diego Martin Paes de 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:, Cibele Zanelato de S. Morais - 

OAB:OABSP 276970, Claudineia Santos pereira - OAB:, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76935 Nr: 683-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Tramontin de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecido Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora que retire em cartório a carta precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57164 Nr: 3402-38.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Uveda Ltda, Aparecido Martins 

Uveda, Jeferson Uveda, Maria Cicera Uveda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte exequente quanto ao teor do despacho 

fl.106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 3380-48.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFFdMA, RFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Considerando que a publicação fl.117 DJE nº 10233, não constou o 

patrono do requerido (procuração fl.106) promovo nova publicação para 

intimação do advogado Dr. Marcelo Rubens Betarello Setolin do teor da 

sentença fl.115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60079 Nr: 2645-10.2013.811.0018

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M. Wollmann - ME, Reinaldo Stachiw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar os patronos da parte requerida para apresentarem os 

comprovantes dos pagamentos das parcelas referente a multa em 

benefício do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, conforme 

acordado em audiência fl.61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28521 Nr: 1075-62.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinica Medica de Juara-Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intelmix Corporation - Industria e Comercio 

Equipamentos Medicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Tendo em vista a notícia que a empresa se dissolveu e ocultou bens, 

DEFIRO o pedido de fl. 145/149, para DESCONSIDERAR a 

PERSONALIDADE JURÍDICA da INTELMIX MÉDICA DE JUARA LTDA.

O art. 50 do CC traz os requisitos da disregard doctrine. Vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica.”

No caso dos autos, a dissolução da sociedade e fechamento do 

estabelecimento sem deixar bens suficientes para cobrir a dívida 

exequenda, configura abuso da personalidade jurídica a permitir que se 

remova o véu da pessoa jurídica.

 Acerca do tema, Silvio de Salvo Venosa ensina:

“Essa redação melhorada atende à necessidade de o juiz, no caso 

concreto avaliar até que ponto o véu da pessoa jurídica deve ser 

descerrado para atingir os administradores ou controladores nos casos 

de desvio de finalidade, em prejuízo de terceiros. O abuso da 

personalidade jurídica deve ser examinado sob o prisma da boa-fé 

objetiva, que deve nortear todos os negócios jurídicos. Nem sempre deve 

ser avaliada com maior profundidade a existência de dolo ou culpa” 

(Direito Civil, Parte Geral, Editora Jurídico Atlas, 3ª Edição, São Paulo, p. 

302/303).

A jurisprudência trilha nesse sentido:

“(..) 3. O acórdão concluiu pela possibilidade de redirecionar a execução 

para o sócio embasado nos fundamentos de que o redirecionamento da 

execução é possível nos casos em que a empresa executada não foi 

encontrada no endereço do domicílio fiscal - aplicação da Súmula 435/STJ 

- e o nome do sócio constar da CDA, pressupostos preenchidos, na 

espécie em análise. 4. A CDA goza da presunção de legitimidade, o que 

implica transferir ao sócio, nela incluído, o ônus de demonstrar a ausência 

de responsabilidade tributária; mesma orientação adotada pelo aresto 

recorrido. 5. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 

1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1/2009 e REsp 

1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 

04.05.2009, ambos submetidos ao procedimento previsto no artigo 543-C 

do Código de Processo Civil e na Resolução STJ nº 8/2008. 6. Não 

encontrada a empresa no domicílio fiscal, gera presunção iuris tantum de 

dissolução irregular e a possibilidade de responsabilização do 

sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, 

culpa, fraude ou excesso de poder, nos termos da Súmula 435/STJ: 

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar 

no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, 

legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 

7. Aplica-se a Taxa SELIC no cálculo dos débitos dos contribuintes para 
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com as Fazendas Federal e Estadual. Precedente: REsp 1.111.189/SP, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13.05.2009, DJe 

25.05.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 8. A 

apuração do caráter confiscatório da multa tributária depende da 

interpretação da norma prevista no artigo 150, V, da Constituição Federal, 

o que refoge ao âmbito do recurso especial. 9. Agravo regimental não 

provido”. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 189594/MG 

(2012/0122208-6), 2ª Turma do STJ, Rel. Castro Meira. j. 04.09.2012, 

unânime, DJe 11.09.2012).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ante a desconsideração da pessoa 

jurídica da executada, DETERMINO a INCLUSÃO no pólo passivo desta 

execução o seus sócios SIDNEI PIRASOL, CPF: 668.688.409-00 e HEBERT 

GIMENES PIRASOL, CPF: 009.358.449-02.

Após, intime-se o executado, via carta precatória, no endereço indicado 

às fls. 149, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação fixada 

na sentença de fls. 90/92, pagando a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.

Com o retorno da missiva, intime-se o exequente para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação;

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72894 Nr: 2615-04.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenmar Machado Rosa dos 

Santos - OAB:12.801 PA, Lucas Curbani - OAB:26.027 PA, Odilon 

Caetano Silva Junioi - OAB:26.026 OAB/PA

 Código nº 72894

SENTENÇA

Trata-se de procedimento para apuração de ato infracional, em que o 

menor infrator completou a maioridade.

Instado a manifestar o Ministério Público requereu o arquivamento do feito 

(fls. 81/82).

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que assiste razão o Ministério Público, pois 

o menor, atingiu, a maioridade, conforme se faz prova nos autos, eis que 

possui atualmente 18 anos.

Assim, ante o atingimento da maioridade penal pelos menores infratores, é 

certo que a medida socioeducativa deixa de possuir a finalidade de 

reinserção e reintegração ao convívio familiar e social, já que não se pode 

conceber que o sistema jurídico menorista possa atuar de igual forma ao 

jovem adulto de 18 anos completos.

 Ademais, não há que se argumentar que o ato infracional praticado 

permanecerá impune, vez que as medidas socioeducativas não possuem 

caráter punitivo, mas pedagógico e disciplinador, “já que visam à 

recuperação do infrator para sua convivência em sociedade, o que 

justifica a sua aplicação” (TJMT, Ap nº 91223/2009 – Relator: Des. Gérson 

Ferreira Paes – 10.12.2009).

 Nesse sentido, ressalto que admitir o contrário seria ir de encontro ao 

próprio intuito do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual visa à 

ressocialização do menor, por meio de medidas que atentem às 

necessidades pedagógicas e ao caráter reeducativo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ante a falta de interesse no 

prosseguimento do feito é patente, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo recursal de 10 (dez) dias, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Em Juara/MT, 21 de maio de 2018.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27205 Nr: 5191-48.2007.811.0018

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao decisão 

proferida as fl. 147 e extrato de fl. 148, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105898 Nr: 1091-64.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comércio de Combustivel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Pleiteia a parte exequente pela penhora sob o faturamento das empresas 

do executado até a proporção da dívida.

Pois bem,

Trata-se de penhora sobre percentual de faturamento, constrição possível 

em casos excepcionais, e quando da impossibilidade de ser oferecido 

dinheiro ou outros bens para pagamento da dívida.

Desse modo, em que pese a previsão legal (art.866 do CPC) que dispõe 

acerca da penhora de valores sob faturamento da empresa, há de se 

observar que para tanto são necessários preenchimentos de requisitos, 

como inexistência de bens passíveis de garantir a execução; nomeação 

de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade 

empresarial.

 Há portanto uma exigibilidade prévia de exaustão dos meios necessários 

à localização de outros bens penhoráveis antes de se adotar tal 

procedimento, não sendo possível seu deferimento de plano, no processo 

executório.

Eis julgados que sintetizam a questão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA 

SOBREFATURAMENTO DA EMPRESA INDEFERIMENTO - RESTRIÇÃO 

EXCEPCIONAL QUE CARECE DE REQUISITOS INOBSERVADOS NA 

ESPÉCIE - DECISÃO ACERTADA - RECURSO IMPROVIDO”. TJ-PR - Agravo 

de Instrumento AI 1133691 PR 0113369-1 (TJ-PR).Data de publicação: 

27/11/2001

“Execução. Penhora do faturamento de empresa. Indeferimento. Agravo 

de instrumento. Penhora sobre percentual do faturamento. Admissível. 

Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da 

execução, a penhora sobre 15% do faturamento da empresa não se 

mostra abusiva. Não há prova de que tal percentual inviabilizaria o 

exercício da atividade empresarial. Decisão reformada. Recurso provido”. 

TJ-SP - 21783100420178260000 SP 2178310-04.2017.8.26.0000 (TJ-SP)

Data de publicação: 28/11/2017

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido de penhora de 

faturamento da empresa executada e determino a intimação da parte 

exequente para dar seguimento ao feito indicando bens a penhora.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72574 Nr: 2488-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira e Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 D E S P A C H O

Diante da não localização da parte requerida, DEFIRO o pedido de citação 

por edital, para responder a presente ação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75352 Nr: 3836-22.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaime Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Considerando que a parte requerida foi intimada e não realizou a entrega 

do bem (semoventes), em consonância com o que dispõe o art. 806,§2º 

do NCPC “§ 2º Do mandado de citação constará ordem para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado”, DETERMINO a expedição do 

referido mandado de busca e apreensão dos semoventes no endereço 

indicado pelo autor na juntada de Ref:34.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84094 Nr: 4175-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto CRL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de Ref. 47, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o 

que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81859 Nr: 2884-09.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Silvestre Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Através da petição de Ref. 26 a parte exequente pleiteia pelo 

levantamento dos valores bloqueados via bacenjudd, nas contas da 

executada.

 Pleiteia ainda a utilização do sistema INFOJUD para ter acesso as ultimas 

declarações de imposto de renda do executado.

Quanto ao pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal é pacífico 

o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, mediante a 

requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora, o 

que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido pesquisas no sistema 

INFOJUD.

INTIME-SE o exequente para indicar bens a penhora no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

No mais, proceda-se o levantamento, por meio de alvará, na conta 

indicada pelo exequente (Ref:24).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105688 Nr: 976-43.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia, Eduardo Gomes Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de Ref:17.

Cumpra-se na forma requerida, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87870 Nr: 578-33.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Batista de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Através da petição de Ref. 26 a parte exequente pleiteia a utilização do 

sistema INFOJUD para ter acesso as ultimas declarações de imposto de 

renda da executada.

Quanto ao pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal é pacífico 

o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, mediante a 

requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora, o 

que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido pesquisas no sistema 

INFOJUD.

INTIME-SE o exequente para indicar bens a penhora no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 3849-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Venancio Pinheiro, Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte executada para manifestar se possui interesse em 

apresentar proposta de acordo, conforme relatado pelo exequente em 

juntada de Ref:41.

Prazo: 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se a parte 

exequente para dar seguimento ao feito.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 3391-09.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza Metalurgica- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60644 Nr: 3259-15.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez Trindade Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.122/139, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77752 Nr: 1002-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Interminicipal de Saúde da Região do 

Vale do Arinos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 Vistos etc.

Inicialmente, causa estranheza o fato do advogado do exequente ser 

Procurador Jurídico concursado do Município de Juara, e mesmo assim 

assinou a inicial da ação de execução, contra o ente público que o 

remunera. Assim, o advogado Leonardo Fernandes Maciel Esteves, OAB 

n° 14143-O, teria praticado, em tese, o crime de patrocínio infiel, tipificado 

no art. 355 do CP.

Sendo assim, determino a extração de cópia integral do autos, da 

execução e dos embargos, e remessa ao Ministério Público para apuração 

de eventual improbidade administrativa; à OAB/MT, para eventual infração 

disciplinar. Ainda, nos termos do art. 40 do CPP, requisito a instauração de 

procedimento criminal, perante a DEPOL de Juara, visando a apuração de 

eventual fato típico.

Notifique-se pessoalmente o Presidente do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde, para que se manifeste nos autos, em especial com relação a 

alegação de pagamento integral do débito executado.

Vistas dos autos ao MP, em virtude de eventual desvio de dinheiro público 

por parte do Consórcio Intermunicipal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64597 Nr: 1908-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cicero da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89194 Nr: 1263-40.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de “Ação Monitória” proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA-SICREDI 

UNIVALES em desfavor de S. A. G. BATELO IMÓVEIS ME e OUTROS, 

aduzindo ser credor da parte Requerida no valor de R$ 86.168,27 (oitenta 

e seis mil e cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), 

representado por Cédula da Crédito Bancário n. B406321548.

Decisão inicial à fl. 86 dos autos, oportunidade na qual restou determinada 

a expedição do mandado de pagamento, cumprido nos termos da certidão 

de fls. 97, no entanto, a parte Requerida quedou-se inerte com a 

determinação judicial (f. 98).

Às fls. 101/102 a parte autora pugna pela conversão do mandado inicial 

em executivo.

Assim, não cumprido o mandado e não sendo oferecidos embargos 

monitórios, constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o artigo 

701, §2º do Código de Processo Civil, o título executivo judicial.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, CONVERTO, em razão da Lei 

Processual, o mandado inicial em mandado executivo. Alterem-se, pois, a 

capa dos autos e o Sistema Apolo.

Assim, prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista no artigo 701, 

§2º do Código de Processo Civil e, para tanto:

I) Cite-se o réu para, em 03 (três) dias, pagar a dívida (art. 829, caput, 

CPC). Fixo os honorários em 20% do valor da execução e em caso de 

pronto pagamento fixo-os em 10% do valor dado à causa, art. 827, §1º do 

CPC.

II) Não sendo quitado o débito, promova-se a penhora de tantos bens 

quantos necessários à satisfação do débito, avaliando-se o bem e 

lavrando a termo, art. 829, §1º do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 709187 Nr: 4033-40.2016.811.0018

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmiro Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iris Moreto Cavichioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de Ação de Habilitação de Crédito proposta por Valmiro Luiz da 

Silva em desfavor do Espólio de Iris Moretto Cavichiolli, ambos qualificados 

nos autos.

 Recebida a inicial, determinou-se a citação da parte adversa.

Ocorrida a citação, antes mesmo que a parte requerida tenha se 

manifestado, o autor peticionou informando que não possui interesse na 

continuidade da demanda e pugnou pela desistência da ação, eis 

transacionou com a parte extrajudicialmente.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, tendo a parte autora declarado que não possui mais 

interesse no prosseguimento da presente demanda, a extinção do feito 

medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 318 de 558



ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios eis não 

houve pretensão resistida.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26225 Nr: 4229-25.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Menezes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, PRICILA PESARINI PEREIRA - OAB:9018 MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas à parte requerida, 

em cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, 

cuja cópia segue em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83808 Nr: 4014-34.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araujo & Araujo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Henrique da Costa, Izabel Bernardes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de ref:33 e para tanto determino a tentativa de nova 

citação da parte requerida, nos moldes pugnados no pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74416 Nr: 3404-03.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Sandy de Paula Alves - OAB:70284, TONI FERNANDES 

SANCHES - OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designada a perícia, a parte requerente não compareceu.

Intimada a se manifestar, a parte requerente manteve-se inerte.

Declaro preclusa a prova pericial.

Intime-se a parte requerente para que indique as demais provas que 

pretende produzir, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106353 Nr: 1335-90.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSO, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por Ritchie Fantin 

Requena em desfavor de Fátima da Silva Oliveira e Ludimila Ferreira 

Salgado, todos qualificados nos autos.

 Recebida a inicial, determinou-se a citação da parte adversa para 

comparecer em audiência no CEJUSC desta Comarca.

Antes mesmo que a parte requerida tenha se manifestado, o autor 

peticionou informando que não possui interesse na continuidade da 

demanda e pugnou pela desistência da ação, eis transacionou com a parte 

extrajudicialmente.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, tendo a parte autora declarado que não possui mais 

interesse no prosseguimento da presente demanda, a extinção do feito 

medida que se impõe.

Assim CANCELO a audiência aprazada e HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Sem custas ante a gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 102732 Nr: 8153-92.2017.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Constato que a parte autora é beneficiária da AJG, para tanto DETERMINO 

o cumprimento do mandado independente de recolhimento de diligência.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69567 Nr: 1088-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Juara Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:7295/Pr, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43883 Nr: 994-74.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Borges Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Marcos - 
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OAB:132018/SP

 AUTOS Nº 994-74.2012.811.0018 - CÓDIGO 43883

Denunciado: Márcio Borges Pereira

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Márcio Borges Pereira, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, 

do Código Penal.

A denúncia foi assim redigida:

 “Consta do incluso procedimento que no dia 21 de abril de 2012, por volta 

das 10h40min, no endereço localizado na Avenida Rio Arinos, Bairro 

Centro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado Márcio Borges 

Pereira, vulgo “Marcinho” subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente 

em um aparelho celular marca Motorola, modelo EX 108, conforme termo 

de entrega acostado à fl. 11, pertencente a vítima Zilma Francisca de 

Araújo”.

Termo de apreensão juntado aos autos à fl. 28, termo de entrega de fl. 17 

e termo de avaliação à fl. 29.

 A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2012 (fl. 37), com resposta à 

acusação às fls. 39/41.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária foi designada 

audiência de instrução e julgamento para colheita de provas.

Nessa ocasião foram inquiridas as testemunhas Clebson Luiz Lorenssetti 

e João Candido Pereira Leite bem como a ofendida (mídia de fl. 62).

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, 

porém, o benefício foi revogado, diante do descumprimento das condições 

e pelo fato de o acusado ter cometido outro delito.

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida a testemunha Donato 

Ramos (mídia de fl. 110). O acusado devidamente intimado deixou de 

comparecer ao interrogatório.

 Alegações finais o Ministério Público pugnando pela procedência da 

denúncia (fls. 118/124).

A Defensoria Pública, por sua vez, em sede de memoriais finais pugnou 

pelo reconhecimento do princípio da insignificância e em caso de 

condenação a aplicação do furto privilegiado (fls. 129/136).

 EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO.

 DECIDO.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

 Em que pese o embasado entendimento do ilustre Defensor Público, 

entendo que não há que se falar em insignificância no caso em tela.

 Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal há tempos traçou requisitos 

para a aplicação do denominado princípio da insignificância, quais sejam, 

(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma 

periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade 

do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se 

no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância 

quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO 

TENTADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A10% (DEZ POR CENTO) 

DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. (....) 2. Nesse 

contexto, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no 

sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando 

o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário 

mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. 3. No presente caso, o 

valor dos bens subtraídos (R$ 90,00) - que ultrapassa 10% do salário 

mínimo vigente à época da prática delitiva (2013 - R$ 678,00) - não pode 

ser considerado irrisório, razão pela qual não está preenchida condição 

essencial à aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. 4. 

Ademais, o entendimento fixado pela instância ordinária está em harmonia 

com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o princípio 

da insignificância não tem aplicabilidade quando o réu é reincidente em 

crime patrimonial. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 

1058284/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 23/08/2017) negritei.

Conforme consta dos autos, o bem subtraído foi avaliado em R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais). O crime foi praticado em abril de 2012, 

quando o salário mínimo era R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), 

ou seja, quase metade do salario mínimo à época dos fatos. Por isso, não 

há falar em exclusão da tipicidade material e, consequentemente, em 

absolvição do réu.

DO MÉRITO.

Tratando-se de crime de furto, impende observarmos, em primeiro lugar, a 

tipicidade formal do crime. Para tanto, necessário aferirmos a existência 

das elementares do crime:

Art. 155 do Código Penal:

“Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Na precisa lição de Cézar Roberto Bittencourt:

“Subtrair significa tirar, retirar, surrupiar, tirar às escondidas. Subtrair não 

é a simples retirada do lugar em que se encontrava; é necessário, a 

posteriori, sujeitá-la ao poder de disposição do agente. A finalidade deste 

é dispor da coisa com animus definitivo, para si ou para outrem. O 

ordenamento jurídico brasileiro continua não punindo criminalmente o furto 

de uso. A coisa objeto da subtração tem de ser móvel, sendo-lhe 

equiparada a energia elétrica. A coisa móvel tem de ser alheia. Coisa sem 

dono ou pode este abandonada não pode ser objeto de furto. Subtrair 

coisa própria constitui conduta atípica. A coisa precisa ser 

economicamente apreciável”. Código Peal Comentado. 7ª edição. Editora. 

Saraiva.

 No caso em tela, restaram sobejamente comprovadas as elementares 

delitivas, senão vejamos:

Consta dos autos que no dia 21 de abril de 2012, por volta das 10h40min, 

o acusado Marcio Borges Pereira subtraiu, para si, coisa alheia móvel, 

consistente em um aparelho celular, marca Motorola, modelo EX 108, 

pertencente à vítima Zilma Francisca de Araújo.

Demonstrada a tipicidade formal do fato, cumpre aferir a existência de 

tipicidade material.

 A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos 

de depoimentos das testemunhas, termo de interrogatório do acusado, 

declaração da vítima, termo de apreensão, termo de entrega e boletim de 

ocorrência.

A autoria é induvidosa.

A vítima narrou em sede policial que na data do fato estava ao lado do 

Supermercado Parati, onde trabalha desempenhando a função de 

doméstica quando em determinado momento foi até uma residência que 

fica localizada no mesmo terreno buscar uma xícara de café e deixou seu 

aparelho celular em cima de um banco, contudo, ao retornar observou que 

o referido objeto não estava onde havia deixado. Relatou que viu Márcio 

saindo do local e o seguiu até o “Bar do Perrone” e lhe indagou se teria 

sido este o autor do furto, porém, Márcio negou veemente a autoria do 

furto.

Asseverou que acionou a polícia militar e retornou até o referido bar 

juntamente com os policiais onde o proprietário os orientou como chegar 

até a residência de Márcio. Ao chegarem ao referido local a vítima 

assentou que ficou dentro da viatura policial e momentos depois os 

milicianos trouxeram seu celular que teria sido apreendido dentro da casa 

de Márcio

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa a ofendida confirma os fatos 

relatados perante a autoridade policial.

O policial militar Clebson Luiz Lorensseti quando ouvido em Juízo confirma 

os fatos relatados pela vítima, acrescentando que quando a guarnição 

chegou à residência do denunciado foi recebida pela mãe de Márcio que 

indicou o local onde estava o filho. Posteriormente a pedido da genitora o 

denunciado acabou confessando a autoria do furto bem como indicou o 

local onde estava a res furtiva.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha João Cândido Pereira 

Leite.

O acusado não foi ouvido em Juízo, porém, perante a autoridade policial 

confessou a prática do furto que lhe foi imputado.

 Assim, observa-se que a confissão extrajudicial de Márcio, aliada a 

apreensão da res furtiva em seu poder, bastam a certeza da prática do 

furto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER 

DO RÉU - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONVINCENTE - CONDENAÇÃO 

CONFIRMADA. - Tratando-se do delito de furto, a apreensão da coisa 

subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua 

responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, cabe a ele apresentar 

justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil autoriza o 

reconhecimento da procedência da denúncia. (TJ-MG - APR: 

10024110197282001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de 
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Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 21/08/2013).

Portanto, escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo 

suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime furto, em 

conformidade com o descrito na exordial acusatória.

 Destarte, comprovadas autoria e materialidade, bem como a tipicidade 

formal e material do fato, a condenação é de rigor.

A defesa, por sua vez, em seus memoriais (fls. 129/136), suscitou a tese 

do furto privilegiado do art. 155, §2º do Código Penal.

Para a caracterização da figura do furto privilegiado exige-se o 

preenchimento dos requisitos contemplados expressamente pelo § 2º, do 

art. 155, do CP, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor 

da coisa furtada.

Sobre o valor da res furtiva, não destoa a jurisprudência:

“(...) Conforme o entendimento deste Superior Tribunal, se o valor da res 

subtraída não excede a importância correspondente ao salário mínimo 

vigente à época dos fatos e o agente é primário, mostra-se possível o 

reconhecimento do furto privilegiado. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (AgRg no REsp 1447688/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015) Negritei.

No caso concreto, o réu, no momento em que cometeu o ilícito 

(21/04/2012), era tecnicamente primário, porquanto não ostentava 

sentença penal condenatória transitada em julgado.

 De igual modo, o objeto subtraído foi avaliado em R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fl. 29, valor aquém do 

salário mínimo à época do fato criminoso (R$ 622,00), o que impõe a 

aplicação do privilégio.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o acusado MÁRCIO 

BORGES PEREIRA, nas penas do delito do art. 155, caput do Código Penal, 

cuja pena passo a dosar.

O delito de furto possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e 

multa.

 Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes 

criminais imaculados à época dos fatos; inexistem nos autos elementos 

suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; 

quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; os 

motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e 

consequências do crime não foram altamente graves, pois a vítima 

recuperou o objeto furtado, sem maiores prejuízos e, por fim, quanto ao 

comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração 

penal.

 Assim, inexistindo circunstância judicial desfavorável ao acusado, 

estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 1 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes. Por outro lado, 

observa-se a presença de uma circunstância atenuante, qual seja, a 

confissão do acusado.

 Todavia, por entender que as circunstâncias atenuantes não podem 

ultrapassar o mínimo legal estabelecido como pena, deixo de valorar a 

atenuante de confissão.

Não há nenhuma causa de aumento. Presente a causa de diminuição do § 

2º, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, totalizando 4 

meses de reclusão.

Condeno, portanto, o réu Márcio Borges Pereira a 04 (quatro) meses de 

reclusão, em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/3 (um 

terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

 Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que 

réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão 

pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direito (art. 44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena de multa, que deve ser 

aplicada pelo juiz das execuções penais.

A indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal 

depende de pedido explícito do Ministério Público ou da vítima, no caso em 

apreço inexiste tal requerimento, razão pela qual deixo de fixar valor 

mínimo de indenização para a ofendida.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal.

Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal o valor da fiança 

prestada pelo acusado deverá ser utilizado para pagamento das custas 

processuais. O restante do valor, caso houver, deverá ser recolhido ao 

Fundo Penitenciário conforme determina o artigo 978 § 1º do CNGC.

Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez 

que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cientifique-se o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

Oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF 

e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e;

Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação (artigo 110, § 1º do 

CP), em seguida voltem-me os autos conclusos para análise da prescrição 

retroativa.

Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Juara/MT, 14 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 16382 Nr: 2016-17.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Autos nº 2016-17.2005.811.0018 - Cód. 16382

Recuperando: Jonas Alves de Souza

Vistos etc,

Trata-se de executivo de pena tendo como recuperando Jonas Alves de 

Souza, condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de 

reclusão pelo delito de de estupro de vulnerável.

Tendo em vista a concordância das partes, homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos o cálculo de pena acostado à fl. 303.

Observa-se que o tempo necessário para a progressão de regime foi 

devidamente cumprido.

 Para a progressão de regime de condenado por crime hediondo ocorrido 

antes da vigência da Lei 11.464/07, deverá ser observada a atual redação 

do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei 10.792/03, que 

exige, para a progressão de regime, o pressuposto objetivo relativo ao 

cumprimento de pelo menos 1/6 da pena.

 Tendo em vista que o recuperando encontra-se em regime semiaberto, 

que transcorreu o lapso temporal necessário e não há nos autos 

informações acerca de transgressão as regras, mister a progressão do 

regime para o aberto.

 A progressão do regime afigura-se como relevante instituto jurídico e 

social, pois tem a finalidade de reintegrar o condenado à sociedade.

Não é outro o princípio convertido em texto expresso de lei, que está 

estampado no art. 33, § 2º, do CP: “As penas privativas de liberdade 

deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do 

condenado, observados os seguintes critérios...”

Dois são os critérios estabelecidos pela lei, um objetivo, consistente no 

cumprimento do lapso temporal de um sexto da pena imposta e outro de 

caráter subjetivo, referente ao mérito do condenado.

O requisito de caráter objetivo já foi há muito tempo cumprido pelo 

recuperando, conforme se observa do cálculo de pena acostado aos 

autos.

No que tange ao caráter subjetivo, consta dos autos que o recuperando 

vem cumprindo satisfatoriamente as condições fixadas, bem como em 

consulta aos antecedentes criminais, observa-se que este não cometeu 

novos delitos durante o cumprimento de sua reprimenda.

 Dessa forma, evidenciado está que o recuperando preenche os dois 

requisitos, bem como que no presente executivo de pena não há nada de 

desfavorável ao reeducando, sendo a progressão do regime imposto 

medida que se impõe.

Portanto, concedo ao reeducando a progressão de regime, fixando-o 

como aberto para cumprimento do restante da pena aplicada.

Igualmente, entendo desnecessária a audiência de admoestação, devendo 
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o reeducando ser colocado desde já no regime aberto, a teor do contido 

no art. 35 do CP, pelo que fixo as seguintes condições (art. 115, LEP):

1 ) Comparecer trimestralmente, na secretaria do Juízo, para informar e 

justificar as suas atividades;

2) Não se ausentar da comarca e cidades contíguas sem autorização do 

Juízo;

3) Não voltar a cometer infrações penais, retardar ou impedir o 

cumprimento da pena ou participar de movimentos de fuga ou subversão à 

ordem e disciplina.

Saliento que o descumprimento das condições impostas ensejará na 

regressão do regime, a teor do contido no art. 118 da Lei n. 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juara/MT, 16 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 27933 Nr: 490-10.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aparecido Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Processo nº 490-10.2008.811.0018 Cód. 27933

Vistos.

Defiro o pedido Ministerial de fl. 497, para tanto, designo audiência de 

justificação para o dia 10 de setembro de 2018 às 13h30min.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Cumpra-se.

 Juara, 16 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 16609 Nr: 2236-15.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Vieira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 EXECUTIVO DE PENA N. 2236-15.2005.811.0018 – Cód. 16609

REEDUCANDO: Silvano Vieira Dias

Vistos etc.

 Trata-se de executivo de pena tendo como recuperando Silvano Vieira 

Dias condenado a pena de 16 (dezesseis anos) anos e 10 (dez) meses 

de reclusão pelo delito de homicídio qualificado.

Realizado cálculo de pena, foi oportunizada vista à defesa do 

recuperando e ao MPE. Tanto o Ministério Público como a defesa 

manifestaram concordância quanto ao cálculo realizado (fls. 304 e 314).

Conforme cálculo de pena acostado aos autos (fl. 303), o recuperando 

possui direito ao livramento condicional.

É O RELATO. FUNDAMENTO.

DECIDO.

De acordo com o artigo 83, inciso I, do Código Penal o juiz poderá 

conceder o livramento condicional ao acusado que tiver cumprido mais de 

1/3 (um terço) da pena imposta se não for reincidente em crime doloso e 

tiver bons antecedentes.

Em análise minuciosa aos autos, verifica-se do cálculo de fl. 303 que o 

reeducando faz jus ao livramento condicional, tendo em vista que já 

cumpriu mais da metade da pena imposta.

Conforme o cálculo de pena, o requisito temporal para obtenção do direito 

de pleitear o livramento condicional foi contemplado no dia 30 de abril de 

2015.

Ademais, não há nos autos documentos que evidenciem que o 

recuperando possui maus antecedentes.

O reeducando cumpre satisfatoriamente as condições impostas em sede 

de livramento condicional, cumprindo assim as exigências legais para a 

concessão do benefício.

 Conclusão:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 83 e seguintes do Código 

Penal, combinados com os artigos 131 e seguintes da Lei de Execução 

Penal, CONCEDO AO REEDUCANDO Silvano Vieira Dias O LIVRAMENTO 

CONDICIONAL, estabelecendo que o período de prova se estenda até o 

dia 10/12/2020.

Imponho ao beneficiado as condições previstas no art. 132, §§ 1º e 2º, da 

Lei de Execução Penal, devendo:

a) Comparecer bimestralmente em Juízo para informar suas atividades;

 b) Não se ausentar da comarca e cidades contíguas sem autorização do 

Juízo;

c) Não voltar a cometer infrações penais, retardar ou impedir o 

cumprimento da pena ou participar de movimentos de fuga ou subversão à 

ordem e disciplina.

Saliento que o descumprimento das condições impostas ensejará 

revogação do livramento condicional, a teor do contido no art. 86, do 

Código Penal.

Intime-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Juara-MT, 18 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75347 Nr: 3832-82.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Cód. 75347 Vistos. Ante o exposto, configurada a desproporcionalidade 

do cárcere cautelar, revogo a prisão preventiva da acusada CÉLIA 

APARECIDA MARCIANO DA SILVA com fulcro no art. 316 do Código de 

Processo Penal, mediante imposição das seguintes medidas cautelares e 

pagamento de fiança no importe de 10 (dez) salários mínimos. a) 

comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação do 

benefício; b) não cometer qualquer fato definido como crime ou 

contravenção penal. c) proibição de ausentar-se da Comarca, sem 

comunicar esse Juízo. d) Recolhimento de fiança no valor de 05 (cinco) 

salários mínimos, com base no art. 325, § 1º, II, e 326 do CPP. (TJDFT - 

Acórdão n.941915, 20160020099863HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/05/2016, Publicado no 

DJE: 20/05/2016). Advirta-se a denunciada do disposto no art. 312, 

parágrafo único do CPP. “A prisão preventiva também poderá ser 

decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas por força de outras medidas cautelares”. Após o recolhimento da 

fiança, expeça-se contramandado em favor da ré CÉLIA APARECIDA 

MARCIANO DA SILVA, se por outro motivo não estiver presa. No mais, 

considerando que o comparecimento espontâneo da acusada no 

processo, por meio de advogado constituído, supre a falta de citação, nos 

termos do art. 570 do CPP, intime-se a ré para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal. Nesse sentido segue o entendimento do STJ: 

Após a apresentação da resposta à acusação, voltem os autos conclusos 

para eventual designação de audiência. Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Juara-MT, 19 de julho de 2018. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 23768 Nr: 1788-71.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Autos nº 1788-71.2007.811.0018 - Cód. 23768

Recuperando: Márcio Ribeiro de Oliveira

Vistos etc.
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Tendo em vista o teor do ofício de fl. 583, intime–se o recuperando para 

ciências bem como para manifestar se tem interesse em ser transferido 

para outra Unidade Prisional no Estado.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 19 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75347 Nr: 3832-82.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve contradição quanto ao 

valor da fiança, sendo assim, a fim de sanar o equivoco saliento que o 

importe a ser recolhido é o de 05 (cinco)salários mínimos, conforme item 

"d" da decisão de ref. 42.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101726 Nr: 7640-27.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Roxadelli, Arcelino da Silva, Glaucia 

Florencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Vistos.

 Compulsnado os autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu aos 

réus a suspensão condicional do processo (fls. 28/29), sendo assim, se 

faz necesário, primeiramente, designar audiência para a realização do ato.

Ante o exposto, designo audiência para oferecimento da proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 27 de setembro de 2018 às 

13h30min.

Intime-se os denunciados.

Intime-se o advogado da ré Glaucia.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85462 Nr: 4933-23.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Santos Carrenho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Cód.85462

Visto, etc.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 841/2018 – PRES, que declarou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 02 de 

julho do presente ano, redesigno a audiência outrora designada para o dia 

24 de agosto de 2018, às 17h00.

Intime-se o acusado e as testemunhas

 Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86682 Nr: 44-89.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellian Mailson Guazi Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos em correição [...] Portanto, não sendo o caso de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28 de agosto de 2018 às 17h00min. Intime-se o acusado e as 

testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001002-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001002-03.2018.8.11.0025 

AUTOR: JOCIMAR DA SILVA SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL VISTOS. Cuida-se de ação previdenciária objetivando a 

concessão de auxílio-doença em favor do requerente, remetido a este 

Juízo pela Justiça Federal em razão da constatação de que incapacidade 

laboral defendida nos autos decorreria de acidente de trabalho, sendo, 

portanto, competência da justiça comum para processamento e julgamento 

do feito. Ratifico os atos praticados até a presente data. Sobre a 

contestação e o laudo médico pericial apresentados, intime-se o autor 

para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 dias (Art. 350, CPC). Após, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Às 

providências. Juína/MT, 19 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000131-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACEDO DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BRASILINO DE BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000131-07.2017.8.11.0025 

AUTOR: LUCIANA MACEDO DE ALCANTARA RÉU: ADEMIR BRASILINO DE 

BARROS VISTOS. Ação de reintegração de posse intentada sob a 

alegação de esbulho possessório em lote rural, localizado na Gleba Rio de 

Outro, região do distrito de Filadélfia – zona rural deste município. Após a 

realização da audiência de justificação o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o réu apresentou defesa, alegando preliminarmente 

que área rural objeto da presente demanda faz parte de outra maior, 

denominada “Fazenda Bergamin”, que por volta do início do ano de 2006 

passou a ser invadida por diversas pessoas, inclusive pelos litigantes, e 

que por essa razão é objeto de ação de reintegração de posse, tombada 

sob código nº 849878, em processamento na Vara de Conflitos Agrários 
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de Cuiabá, cuja competência é funcional sobre todas as demandas 

coletivas que versem sobre conflitos de terras e aquelas que lhe sejam 

conexas. Versa a norma regimental (Provimento nº 006/2014/CM): Art. 1º - 

Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes 

competências: Processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados. Portanto, a fim de possibilitar a análise do 

pedido formulado, intime-se o requerido para apresentar cópia da petição 

e do despacho inicial, bem como certidão de inteiro teor do referido 

processo, no prazo de 15 dias, sob pena de sob pena de ser 

desconsiderada a alegação de conexão, e os processos seguirem 

separadamente sem reunião ou suspensão. Às providências. Juína/MT, 19 

de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY SOLA TERUEL (EXECUTADO)

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000856-59.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO, 

ROSELY SOLA TERUEL Vistos. Considerando a manifestação do 

exequente anexa ao ID. 14232171, informando que as partes estão em 

tratativas de acordo, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 

30 dias. Oficie-se ao Juízo deprecado solicitando a devolução da missiva 

expedida. Transcorrido o prazo concedido, fica o exequente desde já 

intimado para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117897 Nr: 216-44.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERY DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - OAB:10369

 Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração e 

determino o prosseguimento do feito, intimando-se a autora a se 

manifestar, na forma do art. 350 e seguintes do NCPC, no prazo de 15 

dias, já que há preliminares que atacam o andamento do feito e, em 

homenagem ao direito de contraditório substancial, deve a parte autora 

primeiramente sobre elas se manifestar, para, ao depois, ser proferida 

decisão de saneamento e organização do feito, na qual, inclusive, se 

analisará o cabimento/necessidade de realização de estudo psicossocial 

para aferição sobre a guarda da infante e as demais questões de fundo 

brandidas na defesa.Às providências.Juína/MT, 19 de julho de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 1960-60.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL PEZOLATTO, WALTER SERGIO PEZOLATTO, 

ANTONIO CARLOS DE LIMA, MARIA CRISTINA MOREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. COMERCIAL E IMOBILIÁRIA LTDA., 

GILBERTO TRIVELATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON WIEZEL - 

OAB:110778/SP, MARCO ANTONIO PIZOLATTO - OAB:68.647/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Foi nesse panorama que a sentença de extinção foi exarada e não há, 

por tudo isso que se salientou, qualquer mácula ou nodoa nela que 

justifique sua modificação, inclusive porque não há omissão nenhuma, 

contradição alguma no decisum. Desse modo, conheço dos embargos de 

declaração mas nego-lhes provimento, por inexistir qualquer omissão ou 

contradição a ser sanada no caso em tela. Transitada em julgado, 

arquive-se. Às providências. Juína/MT, 19 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101579 Nr: 2566-73.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÉSIO GUIMARÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Assim, conheço dos embargos e dou-lhes provimento para, 

reconhecendo o erro de premissa fática, reduzir a indenização 

requestada pelo autor ao montante de R$ 1.687,50, correspondente a 

12,5% da perda funcional do membro superior esquerdo, e como houve 

reconhecido pagamento de importância até superior a essa no âmbito 

administrativo, é obrigatório emprestar aos aclaratórios efeito infringente, 

para declarar que a pretensão inicial não era parcialmente procedente e 

sim improcedente, devendo ser modificado o resultado da demanda, bem 

como aplicados os ônus da sucumbência integralmente sobre o autor, ante 

a improcedência de seu pedido, dispensado do recolhimento pelo prazo de 

lei, ante a concessão da gratuidade judiciária.P.I.C.Juína/MT, 19 de julho de 

2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48488 Nr: 2215-76.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELVANDO PINHEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LÁZARO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Portanto, Julgo Procedentes os embargos de declaração para determinar 

a averbação na matrícula do imóvel registrado no CRI da Comarca de Juína 

sob nº 476, da penhora realizada nos autos, determinando, outrossim, a 

expedição de mandado de avaliação do bem penhorado, nos termos da 

fundamentação supra.Cumpra-se, de forma integral.Juína/MT, 19 de julho 

de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99874 Nr: 1221-72.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n°: 1221-72.2014.811.0025 (Código nº: 99874)CREDOR: 

Canopus Administradora de Consórcio Ltda.DEVEDOR: Rosenildo 

FerreiraCUMPRIMENTO DE SENTENÇAVISTOS.Frustrada a tentativa de 

localização de ativos financeiros em nome do executado passiveis de 

constrição judicial, defiro, desde já, o pedido formulado pelo exequente 

para realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim de 

localizar bens móveis/imóveis em nome do devedor que possam estar 

registrados no sistema de consulta de dados denominado INFOJUD.

[...]Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que as 

diligências promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade da 

executada restaram parcialmente frutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa no sistema 

INFOJUD, dê-se vistas ao exequente.Publique-se no DJe.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Juína/MT, 19 de julho 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 116267 Nr: 7389-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SIQUEIRA YUKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7389-56.2015.811.0025 (Cód. 116267)

EXEQUENTE: Município de Juína

EXECUTADO: Cristiane Siqueira Yukawa

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S E EXAMINADOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa estadual referente às CDA’s 

nº 8192/2015, 8193/2015, 8194/2015, 8195/2015, 8196/2015, 8197/2015, 

8198/2015 e 8199/2015, no valor total de R$ 2.081,15 (dois mil e oitenta e 

oitenta e um reais e quinze centavos).

Consoante manifestação do exequente às fls. 25/29, o executado efetuou 

o adimplemento integral do débito exequendo.

Nesses moldes, diante da satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 

6.830/80.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 19 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51195 Nr: 4467-52.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALPIVA & SELHORST LTDA, ALTAMIR 

ROQUE DAL´PIVA, SERGIO JOSÉ SELHORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Processo nº: 4467-52.2009.8.11.0025 (Código: 51195)

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executados: Dalpiva & Selhorts Ltda. e Outros

V I S T O S,

Trata-se de execução fiscal, movida pela Fazenda Pública Estadual, no 

bojo da qual indicou à constrição bens imóveis de propriedade do devedor, 

e que estariam situados e registrados no Município de Castanheira/MT, 

termo judiciário desta Comarca.

Comprovada a titularidade dos bens (fl. 75/76), e se tratando de bens 

imóveis, defiro a constrição dos imóveis indicados (matrículas nº 3.055 – 

12,00ha. e 3.114 - 50,10 ha.), sendo o bastante a lavratura de termo de 

penhora nos próprios autos (CPC, 845, § 1°) e averbação no ofício 

imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato pelo 

próprio exequente (art. 844 do mesmo Codex).

Assim, determino: a) lavre-se termo de penhora e expeça-se certidão de 

inteiro teor do ato, para inscrição, pelo exequente, no oficio imobiliário, 

intimando-se o devedor e seu cônjuge, se houver (CPC, arts. 841 e 842).

Realizada a penhora, proceda-se a avaliação dos bens e intime-se o 

exequente a requerer a continuação da lide.

Publique-se.

Juína (MT), 19 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136841 Nr: 1139-02.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTAMENTO BRASIL LTDA. - ME, BRENO 

CANAVARROS AMORIM, JARDEL GRANATO MAGALHÃES, MANOEL 

PEDROSO DA SILVA, WALDINEI ETELVINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, havendo evidente improcedência dos argumentos brandidos 

nos embargos à execução, que de resto são matérias eminentemente de 

direito, as quais não desafiam dilação probatória, cabível a adoção da 

técnica de julgamento antecipado (liminar) prevista no NCPC, razão 

porque, conheço dos embargos à execução mas julgo-os liminarmente 

improcedentes.Custas pelo embargante, sem fixação de honorários da 

sucumbência, ante a não angularização da relação processual 

incidental.Fixo ao defensor dativo honorários segundo a tabela da OAB/MT 

em 3 URHs.Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se.Juína (MT), 20 

de julho de 2.018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 28955 Nr: 1025-20.2005.811.0025

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MACEDO TEIXEIRA, ADEMAR 

ANTONIO DE SOUZA, ALTAIR BATISTA VIEIRA, IRANI ALVES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, ELVES 

MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, APRESENTAREM ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94726 Nr: 2968-91.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ARCANJO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA, MAGALI 

APARECIDA ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO R. GUALBERTO. JR. - 

OAB:OAB/MS 7.790

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 
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MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102531 Nr: 3406-83.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 139299 Nr: 2943-05.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON LUIZ DA SILVA - 

OAB:21915 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DA PARTE REQUERIDA, DESIGNADA PARA O DIA 

24 DE JULHO DE 2018, ÀS 15H40MIN, A SER REALIZADA NA SALA DE 

AUDIÊNCIAS DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT, 

NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 13: "V I S T O S. Preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do CPC, designo audiência para oitiva do requerido 

Márcio de Lima Meira, para o dia 24 de julho de 2018, às 15h:40min. 

Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 18 

de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119063 Nr: 896-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. DANSIERI & CIA LTDA., PAULO ROBERTO 

PERFEITO, ANDREIA DE CAMPOS DANSIERI PICCINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCELO VINICIUS FARESIN DE 

OLIVEIRA - OAB:20971-0

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA 

PARTE REQUERIDA PAULO ROBERTO PERFEITO, BEM COMO PARA 

REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO 

DESPACHO DE FL. 88: "VISTOS. Ante ao teor da certidão de ID. 86, 

informando que o curador nomeado em favor do executado Paulo Roberto 

Perfeito, está afastado de suas atividade profissionais, nomeio para 

desempenhar o encargo o(a) advogado(a) Eder de Moura Paixão, OAB/MT 

19095. Intime-se o curador para tomar ciência da presente nomeação, bem 

como para manifestar o que entender de direito, no prazo legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 133584 Nr: 4837-50.2017.811.0025

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 DESPACHO FL. 89: "Vistos etc. Cite-se o espólio, na pessoa de seu 

inventariante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que 

entender de direito, nos termos do art. 642, e seguintes, do CPC."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001009-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE GONCALVES MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001009-92.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: MARCILENE 

GONCALVES MARIANO BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Ação de Busca e 

Apreensão proposta com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, 

com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. 

Prefacialmente, intime-se o autor para comprovar o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos moldes do que preconiza o artigo 290 do CPC. 

Cumprida a determinação anterior, para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o requerente cumprido estes requisitos. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

a inadimplência por parte do requerido. Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado do bem ou 

ainda o seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com 

circunspecção e moderação. Entretanto, em relação ao requerimento de 

diligências a serem promovidas por este juízo, especificamente em relação 

à comunicação do DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da 

propriedade do veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser 

de responsabilidade do alienante tal providência. Cumprida a medida, 

cite-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo 

depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser 

expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a fim de que se 

proceda a novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

da Lei n° 10.931/2004. Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, 

caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos 

ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da 

Lei n° 10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 19 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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RAUL CUSTODIO MIRANDA VALOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n°: 1000069-64.2017.811.0025 REQUERENTE: Raul 

Custódio Miranda Valois REQUERIDO: Sul América Companhia de Seguro 

Saúde AÇÃO COMINATÓRIA VISTOS E EXAMINADOS. Cuida-se de ação 

cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos 

morais proposta por Raul Custódio Miranda Valois em face de Sul América 

Companhia de Seguro Saúde, todos devidamente qualificados na exordial. 

Relata o autor que por mais de 20 (vinte) anos manteve vínculo de 

assistência de saúde junto à requerida, entretanto, por ter se mudado de 

endereço os boletos para pagamento das mensalidades não foram 

enviados nem para o seu novo endereço, nem para o antigo, razão porque 

deixou de adimplir com algumas parcelas. Menciona que após isso, mesmo 

sem qualquer notificação ou envio de correspondência, a requerida 

promoveu a rescisão unilateral do plano de saúde firmado. Relata que 

entrou em contato com a requerida para emissão da segunda via dos 

boletos, todavia, sua situação não foi regularizada, e por entender que 

rescisão do contrato é indevida, promoveu o ajuizamento da presente 

ação objetivando a condenação da requerida a promover o 

reestabelecimento do contrato firmado e o ressarcimento dos danos 

morais experimentados. Por decisão exarada no ID. 4960123, o pedido de 

antecipação da tutela foi deferido, determinando o restabelecimento do 

plano de saúde firmado entre as partes, mediante o depósito judicial de 

todas as prestações vencidas, o que foi devidamente atendido pelo 

requerente, conforme comprovante de deposito judicial acostado ao ID. 

4999895. Devidamente citada, a requerida informou o cumprimento da 

tutela concedida, bem como apresentou defesa de mérito aduzindo, em 

síntese, que o cancelamento da apólice ocorreu em virtude da 

inadimplência do autor em relação às mensalidades vencidas nos meses 

de setembro e outubro de 2016, razão porque inexistiria qualquer 

irregularidade na conduta adotada, que se deu com fundamento nas 

cláusulas contratuais firmadas entre as partes. Por fim, defendeu a 

inexistência de comprovação de danos suficientes a ensejar reparação 

indenizatória e, em caso de eventual condenação, postulou pela 

observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na 

fixação do quantum indenizatório. Em sede de impugnação, o autor 

reafirmou as teses iniciais, ressaltando, outrossim, a ausência de 

comprovação pela requerida da notificação do débito e do cancelamento 

do contrato firmado. A audiência de conciliação designada restou 

infrutífera, tendo ambas as partes postulado pelo julgamento antecipado 

da lide. Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. É o que 

cabia relatar. Decido. De início, justifica-se o julgamento antecipado da lide, 

sem necessidade de abertura da fase instrutória, porque apesar de haver 

matéria de fato discutida entre as partes, a prova carreada aos autos é 

suficiente e adequada à resolução da lide, não se fazendo necessária a 

instrução processual. Passando ao meritum causae, cumpre registrar de 

início, que ao caso em comento se aplicam as normas contidas no Código 

de Defesa do Consumidor, que delineiam a qualificação da autora o como 

consumidora e da instituição securitária requerida como fornecedora dos 

serviços de assistência à saúde que estão sendo reclamados na exordial. 

Nesse sentido, o art. 3º, caput, do Código Consumerista, define 

fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços”. Ainda, delimita o § 2º do 

mencionado artigo que "serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 

de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista". Neste sentido leciona Claudia Lima Marques[1]: “(...) 

apesar da L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos 

de seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, 

indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais 

planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência 

médica possuem características e sobretudo uma finalidade em comum: o 

tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do 

consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o 

eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'Dúvida 

não pode haver quanto à aplicação do Código do Consumidor sobre os 

serviços prestados pelas empresas de medicina de grupo, de prestação 

especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta 

categoria de serviço ao consumidor, portanto, não desqualifica a 

incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do 

Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos 

básicos do consumidor, previstos no art. 6º do Código (...)” Ademais, este 

entendimento já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio 

da súmula nº 469: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde”. Nesse contexto, revelada a incidência da 

legislação consumerista ao caso focado, impende gizar que na hipótese 

dos autos é incontroverso o rompimento abusivo e unilateral do contrato 

firmado, sob a alegação de inadimplência do autor. E isso porque, a teor 

do que prescreve o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, 

que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, a 

rescisão contratual fundada em inadimplência do segurado exige sua 

prévia notificação pessoal, vejamos: “Art. 13. Os contratos de produtos de 

que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação 

automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não 

cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da 

renovação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001). 

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados 

individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a 

recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do 

contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período 

superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses 

de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente 

notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou 

a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a 

ocorrência de internação do titular. A respeito da notificação, Maury 

Ângelo Bottesini[2] comenta: “(...) do lado da operadora ou seguradora, a 

suspensão do atendimento ou o exercício da faculdade de dar por 

resolvido o contrato exige a notificação do usuário até o 50º dia de 

inadimplência. E se o usuário não for notificado, ele terá direito de emendar 

a mora e restabelecer o contrato mesmo que o atraso seja superior a 60 

dias. Sem notificar o usuário, mesmo que depois do 50º dia, a operadora 

não pode recusar o pagamento e o restabelecimento do contrato”. Na 

hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes foi rescindido 

unilateralmente pela requerida em virtude do inadimplemento do autor em 

relação às mensalidades vencidas nos meses de setembro e outubro de 

2016, tendo sido afirmado pela seguradora em sua defesa que após o 

transcurso de 45 (quarenta e cinco) dias do inadimplemento, promoveu o 

envio de notificação prévia ao segurado alertando sobre a possibilidade 

de cancelamento do contrato e, após 60 dias, comunicou sua rescisão. 

Ocorre que tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório 

carreado autos, eis que a seguradora-requerida não apresentou qualquer 

tipo de documentação que atestasse ter providenciado, antes da rescisão, 

a notificação do autor para a purgação da mora. Por sua vez, o autor 

comprovou a contratação do plano de saúde rescindido, ter enviado a 

requerida um e-mail solicitando o envio dos boletos inadimplidos, bem como 

que efetuou o depósito judicial da sua contraprestação no contrato 

firmado. Portanto, há que se reconhecer que ao não notificar o segurado 

da sua inadimplência, a requerida fez com que o contrato permanecesse 

válido, tornando, consequentemente, indevida sua rescisão unilateral. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. O artigo 13, 

parágrafo único, II, da nova Lei dos Planos de Saúde apenas autoriza o 

cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações 

excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude 

ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a 

sua notificação devidamente comprovada até o qüinquagésimo dia de 

inadimplência. No particular, estão ausentes as condições para possibilitar 

o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato. A recorrida não teve 

êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou 

rescisão unilateral do contrato, como lhe competia, nos termos ao art. 333, 
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II, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 70039942438, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 19.11.2010) No que concerne ao 

pedido de indenização por danos morais, tem-se que a irresignação da 

seguradora comporta acolhimento. De fato, muito embora não se olvide os 

dissabores enfrentados pelo autor, que teve seu plano cancelado, a mim 

não se afiguram presentes os elementos configuradores da 

responsabilidade civil, porque não identifico dano de ordem 

extrapatrimonial a ser ressarcido no caso em tela. Não obstante ilícita a 

conduta tomada pelo requerido, não se pode sequer aventar da existência 

de prejuízos profundos em seu patrimônio moral, isso porque, a rescisão 

ocorrida, apesar de incômoda e aborrecedora, não tem o condão, de per 

si, de provocar aflição incomum, excessiva ou constrangimento abusivo 

que possa representar um abalo moral/emocional passível de indenização. 

É de se recordar que os dissabores, as desventuras, os percalços 

cotidianos não podem servir de fundamento à reparações indenizatórias, 

porque não se presta a esse fim a tutela dos direitos da personalidade. 

Oportuno trazer à lume o conceito de dano moral, segundo o exposto pela 

doutrinadora Maria Celina Bodin de Moraes[3]: “A importância de 

conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser medida 

pelas consequências que gera, a seguirenunciadas. Assim, em primeiro 

lugar, toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua 

condição humana, que (mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como 

objeto, que negue sua qualidade de pessoa, será automaticamente 

considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, 

causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral, 

para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum “direito 

subjetivo” da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples 

violação de uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um 

“interesse extrapatrimonial”) em que esteja envolvida a vítima, desde que 

merecedora da tutela, será suficiente para garantir a reparação. (...).De 

fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano extrapatrimonial em sentido estrito”. No caso em concreto não ficou 

demonstrada qualquer tipo de situação emergencial, e nem mesmo que o 

requerente tenha sido exposto a risco de vida, não sendo possível afirmar 

que o fato tenha extrapolado evento circunstancial da vida, de sorte a 

justificar conclusão em sentido outro e possibilitar a imposição de 

condenação por prejuízos de ordem moral. Ante ao exposto, nos termos 

do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para determinar que a mantenha a reativação do contrato objeto da 

presente ação, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. 

Considerando que o requerido decaiu minimamente dos pedidos iniciais, 

condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, que, valendo-me do permissivo legal do 

artigo 292, §3º, do CPC, corrijo de ofício para constar o montante referente 

ao negócio jurídico restabelecido, consubstanciado no valor da prestação 

anual, que, com fundamento nos documentos encartados aos autos 

corresponde à R$ 8.454,36 (oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais e trinta e seis centavos), conforme disposto no inciso II e §2º, do 

artigo 292 do CPC. Promovam-se as retificações necessárias. 

Transcorrido o prazo recursal, expeça-se alvará em favor da parte 

requerida para levantamento dos valores depositados em Juízo (ID. 

4999895). Havendo trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se 

eventual pedido de cumprimento de sentença, pelo prazo de 30 dias, 

remetendo ao arquivo se silentes as partes. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, 19 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 

Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª ed., p. 399. [2] Lei dos 

Planos e Seguros de saúde, 2ª edição, Ed. RT, p. 137. [3] Dano à pessoa, 

2003, p. 133.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN DE ALMEIDA (RÉU)

NESTOR DE ALMEIDA (RÉU)

 

Decisão do Magistrado

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000699-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SECAFIN GONCALVES (REQUERENTE)

LUANNA KEYTH SECAFIN GONCALVES (REQUERENTE)

J. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZEBIO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora para que informe nos autos o endereço 

atualizado do requerido, considerando a Diligência Negativa do Oficial de 

Justila Id.10492016. SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114376 Nr: 5551-78.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY SE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELY SE SOUZA VIANA, Cpf: 

02756792179, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO da executada , para pagar no prazo Legal as dívidas 

inscritas, devidamente atualizada, acrescidas de juros, custas e despesas 

processuais ou nomear bens livre e desembaraçados para garantir a 

execução.

Resumo da Inicial: 15.359.201/0001-57 propõe a presente Execução 

Fiscal, para cobrança de dívida conforme as certidões de dívidas ativa na 

CDA 7547/2015,7554/2015 e 7556/2015, Por tanto, requer-se na forma do 

artigo 8º da Lei 6.830/1980, e artigo 172, § 2º, do código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Código n. 114376DESPACHOVistos em 

correição.1.Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, 

inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora.2.Para as 

hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução.3.Na hipótese da citação por 

carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IVdo mesmo artigo 8º e com o prazo de 

30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez no 

órgão oficial. 4.Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. 5.Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de 

execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual 

quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do 

artigo 828 do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do 

artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 
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de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .6.Na oportunidade, importante 

também consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. 7.Não havendo indicação precisa 

do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a 

ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Às providências.Juína/MT, 2 de 

março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 19 de julho de 2018

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54214 Nr: 568-12.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACI ALVES DOURADO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 "DESPACHO. Vistos em correição. Estes autos foram correicionados e 

estão em devida ordem. Considerando a certidão de f. 121, permaneçam 

os autos sobrestados até o julgamento do recurso.Às 

providências".Juína/MT, 23 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 117651 Nr: 25-96.2016.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA

SEGUNDA VARA

Autos nº 25-96.2016.811.0025 – Código 117651

C E R T I D Ã O

 FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS,GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, MATRÍCULA 

32574, PORTARIA N.º 24/2018, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 

SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC...

 Certifico que, fora nomeado como Advogado dativo, a Dr. LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO OAB/MT,19056/B para fazer a defesa da 

parte requerido Emerson do Ouro dos Santos, conforme r. decisão de 

fls.62

 Certifico ainda que, fora arbitrado a título de honorários Advocatícios o 

valor de 2 (duas) URHs, conforme decisão de folhas 82 verso.

 Juína/MT, 19 de julho de 2018.

Franklin Joilson Alves Bastos

Gestor Judiciário

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91515 Nr: 5942-38.2012.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 DECISÃO. "Vistos em correição.Estes autos foram correicionados e estão 

em devida ordem. Intime-se o Executado, na pessoa do seu advogado, 

para entrar em contato com o Setor de Acordos do Exequente, cujos 

dados encontram-se no rodapé das manifestações da Exequente. No 

mais, considerando que as partes estão em fase de negociação de uma 

composição amigável, determino a SUSPENSÃO do processo pelo prazo 

de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo, intime-se o Exequente para 

informar se as tentativas de acordo restaram frutíferas, sendo que em 

caso negativo volte-me concluso para prolação de sentença. Cumpra-se". 

Juína/MT, 7 de março de 2018. RAUL LARA LEITE. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109161 Nr: 2169-77.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO. Vistos em correição. Trata-se de ação de execução por 

quantia certa proposta por JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO.À fl. 62 o Executado requereu a realização 

de procedimentos discriminados no Provimento n. 11/2017-CM e posterior 

expedição de novo ofício requisitório, desta vez dirigida à PGE.Breve 

relato. Decido.O Provimento n. 11/2017-CM traça procedimentos a serem 

tomados nas requisições de pequeno valor a partir da vigência do Novo 

Código de Processo Civil, ou seja, 18.3.2016.No presente caso, a 

autuação desta RPV antecedeu à referida data, ou seja, em 23/10/2015 (fl. 

42v), de modo que seu trâmite observou a lei processual vigente à 

época.Desta feita, ante a ausência de irregularidade processual, INDEFIRO 

o pleito de fl. 62 e DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 

90 (noventa) dias.Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informar se o RPV foi quitado, ficando, 

desde já, ADVERTIDA que a inércia será interpretada como quitação 

integral, com a consequente extinção da execução com base no art. 924, 

II, NCPC.Às providências".Juína/MT, 13 de março 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112001 Nr: 3594-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRAMA CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BONACCORSI 

FERNANDINO - OAB:OAB/MG 108.925, VICTOR PENIDO MACHADO - 

OAB:MG/116.442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, INFORMAR SE HÁ SALDO REMANESCENTE A 

RECEBER, CONFORME DISPÕE A DECISÃO DE FL. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80692 Nr: 172-98.2011.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHO BATISTI, CLEUZA DA SILVA BATTISTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Parte Autora para que se manifeste nos autos, requerendo o 

que entender de Direito no prazo 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80508 Nr: 5068-24.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa, com a finalidade de 

intimar a Parte Autora para que requeira o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91690 Nr: 6129-46.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARINO AUGUSTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

 Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos 

pela Defesa em face da sentença proferida à fl. 219-222, em que o 

acusado foi condenado a pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de 

reclusão no regime semiaberto, sob alegação de defeito em relação a 

fixação da pena, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista a ausência de obscuridade, ambiguidade, contradição ou 

omissão, nos termos do art. 382 do CPP, NÃO CONHEÇO os embargos de 

declaração, cuja eventual correção da sentença é matéria recursal.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120119 Nr: 1469-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

Considerando que a peça apresentada à fl. 91-94 se trata de resposta à 

acusação, cuja fase elenca o art. 396 do CPP, restando pendente apenas 

as alegações finais da Defesa, DESENTRANHE-SE a referida petição, 

entregando-a ao Causídico.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Advogado para apresentar alegações finais em 

5 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110396 Nr: 2751-77.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FERREIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JOAQUIM FERREIRA REZENDE nas penas 

do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos.(...) TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses 

de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma 

do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, todavia, deixo de proceder à 

substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito e 

conceder o sursis (arts. 44 e 77 do CP), tendo em vista a circunstância do 

tipo penal, a qual foi cometida mediante violência.ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;Tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dr. Marcos 

Bodstein Villaça Filho para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 

URH. EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94096 Nr: 2292-46.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DANIEL SILVA, WESLEY CRUZ DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, EDER HERMES - OAB:OAB/MT 16.727

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, DOUTORA DANIELI FELBER, 

PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA 

DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126511 Nr: 306-18.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZIMAR PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132968 Nr: 4449-50.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BATISTA SALLES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca do teor da Sentença que extinguiu o processo 

sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-49.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS RODRIGUES BIONDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSO CAZUZA JERONIMO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença que Julgou extinta a presente ação, 

sem resolver o mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES OAB - MT3666/O (ADVOGADO)

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JUNIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIVERSO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001333-19.2017.8.11.0025. REQUERENTE: NEVIO GUIMARAES 

REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIVERSO LTDA 

- ME PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório na forma do art. 38 

da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão 

posta em juízo. Versam os autos sobre Ação de Cobrança, verifico que as 

partes transigiram conforme petição de Acordo Extrajudicial (ID 

10892553). Assim, considerando que o processo deve ser entendido 

como meio e não forma de se atingir o direito postulado, pelo o Judiciário 

deve buscar, sempre, atingir o direito material controvertido, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC. Sem custas e honorários, a teor dos art. 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Juína, 28 de maio 

de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- 

MT 28 de Maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010478-48.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FREITAS APOLINARIO (EXECUTADO)

 

Intimar o credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010494-02.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES (EXECUTADO)

 

Intimar o credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010004-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimar o credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES BARBALHO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado, em razão da penhora 

negativa, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010410-98.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIRARDI (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado, em razão da penhora 

negativa, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-29.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado, em razão da penhora 

negativa, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001025-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L C XAVIER HOTEL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001025-46.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: L C XAVIER HOTEL - ME 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de 

indébito ajuizada com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade da 

cobrança das taxas de distribuição e transmissão de energia elétrica 

(TUSD e TUST) na aferição da base de cálculo do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente sobre o consumo 

de energia elétrica. Diretamente ao ponto, não obstante seja notório que o 

STJ em reiterados pronunciamentos acabou declarando a ilegalidade do 

uso da TUSD e da TUST no computo da base de cálculo do ICMS da 

energia elétrica, houve, a partir do início deste ano (2017) uma guinada na 

posição jurisprudencial, ao menos numa das duas Turmas de Direito Civil 

da Corte Superior, o que levou a Seção Judiciária deliberar, por indicação 

do Min. Herman Benjamin no EREsp 1.163.020/RS, pelo reconhecimento da 

relevância da matéria (repercussão obrigatória), sustando o 

processamento de todas as ações deste jaez, até que a Superior Corte 

delibere, de modo definitivo e com efeitos vinculantes, sobre a questão 

afetada sob o indicativo do Tema 986 daquela Corte Superior. Assim 

sendo, em obediência ao que determina o art. 1039 e seguintes do NCPC, 

suspendo a tramitação do feito, até que sobrevenha decisão 

paradigmática sobre o tema, com caráter repetitivo e vinculante. Intime-se. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000448-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO VENTURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000448-05.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: OSVALDO VENTURA DA 

SILVA EXECUTADO: JAIRO DA SILVEIRA VISTOS, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se 

de execução de título estrajudicial proposta por Osvaldo Ventura da Silva 

em desfavor de Jairo da Silveira, visando à cobrança da quantia de R$ 

5.000,00, representada pelo cheque n.º 000110, emitido em 20 de abril de 

2016. A teor do disposto no art. 47 da Lei 7.357/85, a execução do 

cheque deve respeitar o prazo estipulado no art. 59 do mesmo diploma 

legal, o qual prevê a prescrição em seis meses, contados da expiração do 

prazo de apresentação, a execução assegurada ao portador do cheque. 

No caso dos autos, considerando que o exequente propôs a presente 

demanda no dia 02 de maio de 2017, ou seja, mais de 01 (um) ano após a 

sua emissão, resta evidente a inexigibilidade do cheque mediante ação 

executiva. Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA a pretensão do Autor, 

julgando, por consequência, extinto o presente processo, com exame do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Isentos do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa na distribuição. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235690 Nr: 579-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 88, de modo que DETERMINO o abatimento do 

valor depositado em juízo em 15% quanto ao pagamento de honorários, 

nos termos definidos pelo e. Tribunal às fls. 85.

 No mais, CUMPRA-SE os comandos remanescentes nos autos e com o 

exaurimento de seu conteúdo, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31054 Nr: 1767-82.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian da Silva Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor do petitório de fl. 248, determino o arquivamento dos 

presentes autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259445 Nr: 1624-44.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário manejada 

por João Ferreira da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS.

Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação às fls. 

70/78.
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O requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 81/86.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Considerando que inexistem preliminares arguidas passo desde já ao 

saneamento do feito.

 Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, 

por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.

Desta forma, declaro o feito saneado.

No que tange à prova testemunhal, cabível ao caso em voga, eis porque a 

defiro.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 

2018, a realizar-se às 14h15min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 450 do 

NCPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235690 Nr: 579-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 Intimar os advogados das partes do R. Despacho de fls. 92, cujo teor 

encontra-se disponivel no site do TJMT.

 Outrossim, intimo o advogado da parte autora para informar o valor do 

montante a ser abatido com percentual de 15% (quinze por cento), bem 

como informar dados bancarios para posterior transferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259445 Nr: 1624-44.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 87/87v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 21/08/2018, às 14h15min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259830 Nr: 1736-13.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Menegueti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 55/55v, a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 21/08/2018, às 14h30min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.306 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para que efetue o 

pagamento voluntário do valor de R$ 378,63 trezentos e setenta e oito 

reais e sessenta e três centavos), em 15 (quinze) dias, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme art. 523 do 

Código de Processo Civil

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11317 Nr: 1942-86.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1942-86.2002.811.0011 – cód. 113176

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MT

PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS SANTANA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Carlos Santana, Cpf: 

42057507149 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Padre Anchieta 

4181, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/12/2002

VALOR DA CAUSA: R$ 737,93

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: (parte Final) Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o 

crédito tributário exigido nestes autos, extinguindo o presente feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo 

Civil.Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal 

conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de 

dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março 

de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

Eu, Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária, digitei, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de julho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30536 Nr: 1145-03.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalina Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Executados(as): Idalina Messias da Silva, Cpf: 14054469191 Filiação: , 
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brasileiro(a), , Endereço: Rua Getulio Vargas N.° 884, Bairro: Jardim das 

Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8096 Nr: 385-74.1996.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA FELIPE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Paulino Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 385-74.1996.811.0011 Código 8096

ESPÉCIE: Ação de Embargos

PARTE REQUERENTE: Leila Felipe dos Santos

PARTE REQUERIDA: Juraci Paulino Viana

INTIMANDO(A, S): Embargado(a): Juraci Paulino Viana, Rg: 701.764 SSP 

MT Filiação: Roque Paulino Viana e de Isaura da Silva Viana, data de 

nascimento: 28/12/1968, brasileiro(a), natural de Aparecida D'Oeste-SP, 

casado(a), lavrador, Endereço: Rua Manoel Diogo Corado, 164, Bairro: 

Ana Luiza, Cidade: Fernandópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 749,74 ( Setecentos e quarenta e nove Reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16190 Nr: 460-35.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolando Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 460-35.2004.811.0011 Código 16190

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste-mt

PARTE REQUERIDA: Iolando Ferreira Lopes

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Iolando Ferreira Lopes, Cpf: 

29327601149, Rg: 722.422 SSP MT Filiação: Orlando Ferreira Lopes e de 

Izidora Rosa Lopes, data de nascimento: 07/10/1960, brasileiro(a), natural 

de Bom Jesus-GO, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Tancredo 

Neves Nº 5621 - 99535480, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48( Quinhentos e quarenta e cinco Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132270 Nr: 1823-13.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbosa & Clementino Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1823-13.2011.811.0011 Código 132270

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional - Cuiabá -MT

 PARTE REQUERIDA: Barbosa & Clementino Ltda ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Barbosa & Clementino Ltda-me, CNPJ: 

14984764000118, farmácia, Endereço: Rua 28 de Outubro, 1.138, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.058,68 ( Hum mil cinquenta e oito Reais e 

sessenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231013 Nr: 2378-88.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Bandeira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inêz Dias dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito os embargos opostos e, em consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC.Condeno a embargante ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, contudo suspendo sua 

exigibilidade, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, translade-se cópia desta sentença aos autos executivos em 

apenso, após o que, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de junho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250120 Nr: 3091-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Vistos.

De pronto, perpefilhando detidamente os autos, vislumbram-se certas 

irregularidades, visto que a petição de fls. 40/44 fora juntada 

equivocadamente e se trata de contrafé.

Assim, com fito de evitar morosidade e irregularidades preocedimentais, 

DETERMINO o desentranhamento da presente inclusão e a inclusão no 

lugar devido.

Após, CUMPRA-SE o remanescente exarado na r.decisão de fls. 32.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250120 Nr: 3091-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Vistos.

1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos.

 2 - DEFIRO de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega 

de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701).

3 - No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º).

4 - Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 1.102).

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDENCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 03 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259634 Nr: 1681-62.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emericle Lima de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.32/33 bem como que 

esta Secretaria designou a data 31/08/2018 às 09hs para a realização da 

perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio 

do Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134, fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258468 Nr: 1142-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorivaldo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora de que os autos encontram-se 

com vista para manifestar acerca do Laudo Pericial de fls. 42 no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258221 Nr: 1021-68.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

31/08/2018 às 09h20min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257652 Nr: 763-58.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia de Jesus Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora de que os autos encontram-se 

com vista para manifestar acerca do Laudo Pericial de fls. 97 no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254131 Nr: 5288-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Modonez Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.88 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como de que os autos 

encontram-se com vista para manifestar acerca da complementação do 

Laudo Pericial de fls. 90, no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 1484 Nr: 22-19.1998.811.0011

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍBERO LEONEL DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Magalhães de Oliveira - 

OAB:9.564-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000480-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000480-18.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANDREIA DA SILVA SANTOS DEFIRO liminarmente a medida requerida na 

petição inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem em mãos do representante da parte autora. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo: a) Em cinco 

dias, pagar a integralidade da dívida segundo os valores apresentados 

pelo credor na inicial R$ 25.400,71 (Vinte cinco mil quatrocentos reais e 

setenta e um centavos) conforme planilha de cálculo apresentada, 

acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus representado pela alienação fiduciária; b) Em 

quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver pagado a dívida, 

hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a 

restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e 

não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69). Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 

212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Neste pórtico, comprovada a 

mora e inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo 

resultado segue anexo a presente decisão. Noutro giro, restando frutífera 

a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante do autor. Caso não seja concretizada a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para manifestar sobre eventual conversão do feito em ação executiva, 

conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000788-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000788-54.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ROSANGELA DE OLIVEIRA BARRETO REQUERIDO: JOSE 

APARECIDO BARRETO DOS SANTOS Intime-se a parte autora para que 

emende a inicial, nos estritos termos do art. 1.º da Resolução n.º 

04/2016/TP, em 15 dias, sob pena de indeferimento. Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Intimem-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 4 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81365 Nr: 2456-92.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi - Cooperativa Crédito Rural do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele Garcia 

Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2456-92.2009.811.0011 Código 81365

ESPÉCIE: Ação de Indenização

PARTE REQUERENTE: Solução Transportes e outros

PARTE REQUERIDA: Banco Sicredi

INTIMANDO(A, S): Requerente: Solução Transportes Ltda, CNPJ: 

08639943000170 Inscrição Estadual: 13.332.428-1, brasileiro(a) , 

Endereço: Rua Valdemar Vieira Oliveira, Nº 89, Bairro: Centro, Cidade: 

Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 684,39( Seiscentos e oitenta e quatro Reais e 

trinta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72605 Nr: 815-69.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 815-69.2009.811.0011 Código 72605

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Nelson Jesus da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Nelson Jesus da Silva, Cpf: 

52332470115 brasileiro(a), , Endereço: Rua Valdecir Agripino de Souza, 

Nº 209 - Lote 6 - Quadra 142, Bairro: Cidade Tamandaré III, Cidade: 

Mirassol D'Oeste-78

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 548,16( Quinhentos e quarenta e oito Reais e 

dzesseis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257683 Nr: 777-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda - EPP, Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Intimar o advogado da embargante sobre a decisão de fls. 1999, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 257683. Manifeste-se a parte impugnante sobre a 

manifestação das recuperandas e do Administrador Judicial encartadas 

às fls. 69/76 e 79/84, respectivamente, em 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 351 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no presente feito e, na 

sequência, conclusos. Por fim, determino o desentranhamento das 

petições anexadas às fls. 1987/1998, porquanto estranhas ao presente 

feito, devendo a Secretaria da Segunda Vara atentar-se para que 

equívocos deste jaez não ocorram novamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 19 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Intimar os advogados das partes sobre a R. Decisão de fls. 246, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 244354. Considerando-se que a perícia designada 

nos presentes autos não recai sobre a própria parte, despiciente a 

intimação pessoal para o ato. Isso posto, intimem-se as partes, por meio 

dos seus procuradores constituídos nos autos, via DJE, a respeito da data 

e do local indicados pelo perito para ter início a prova pericial já designada 

nos autos, advertindo-as de que lhes compete contatar o os seus 

respectivos assistentes técnicos para o acompanhamento dos trabalhos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 19 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito". Intimando-os de que a pericia 

encontra-se designada para o dia 22/08/2018 as 08:00 horas a se realizar 

no portão/porteira de entrada da Fazenda Uurtau.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 30/10/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245757 Nr: 958-77.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Anibadab Dias Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 958-77.2017.811.0011 Código 245757

ESPÉCIE: Termo Circunstanciado

PARTE AUTORA: Rogerio Anibadab Dias Marques

PARTE REQUERIDA: A Sociedade

INTIMANDO(A, S): Autor do fato: Rogério Anibadab Dias Marques, Cpf: 

05717587112, Rg: 2641669-7 SSP MT Filiação: Hellen Cristina Dias 

Marques, data de nascimento: 16/11/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Valdecir Agripino 

de Souza, S/nº, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D´Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26 ( Quinhentos e quarenta e quatro Reais 

e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 234089 Nr: 4294-60.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4294-60.2015.811.0011 Código 234089

ESPÉCIE: Termo Circunstânciado

 PARTE AUTORA: Adilson Ferreira Pessoa Estevam

PARTE VÍTIMA: Rita Ferreira Pessoa

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Adilson Ferreira Pessoa Estevam, Cpf: 

05232497138, Rg: 2535645-3 SSP MT Filiação: João Estevan Filho e Rita 

Ferreira Pessoa, data de nascimento: 12/08/1994, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), mecânico / desempregado, Endereço: .Chácara 

São Jose - Comunidade Agroverde, 5 Km, Bairro: Chácara São Jose - 

Comunidade Agroverde, 5 Km, Cidade: Curvelândia-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26( Quinhentos e quarenta e quatro Reais 

e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259391 Nr: 1600-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para manifesta acerca do cálculo de 

pena no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247761 Nr: 2014-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24.346-O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para apresentar os 

memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260267 Nr: 1928-43.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Barros Cavalcanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sirlene souza magalhões - 

OAB:19979/o

 PROCESSO/CÓD. Nº 260267

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUIZ BARROS 

CAVALCANTI, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir 

nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da 

ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259391 Nr: 1600-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 259391

 Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena Provisória em desfavor de Weterson 

Nance Carnielo.

Consta às fls. 02/02-verso a Guia de Execução, devidamente preenchida 

nos termos do art. 106 da LEP.

Deste modo, proceda-se com a elaboração do cálculo, após, dê-se vista 

às partes para manifestação.

Por fim, determino a juntada do mandado de prisão temporária, com o 

respectivo data de cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 119171 Nr: 3324-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

11546-A, Willian Yamamura - OAB:MT/17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Advogado do requerente, para que 

providencie a documentação necessária para a solicitação do pedido de 

restituição, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) Procuração Judicial com a 

finalidade de “ Receber e dar Quitação” art. 38 CPC. 2) Contrato Social – 

Cópia em caso do beneficiário ser Pessoa Jurídica - Escritório de 

Advocacia ou da Empresa. 3) Dados pessoais do beneficiário – Nº do CPF 

ou CNPJ, EMAIL Data de Nascimento (pessoa física ou dos sócios) e 

Endereço completo. 4) Em caso de Correção Monetária – Apresentar 

demonstrativo de cálculo com a atualização do valor a ser Restituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114988 Nr: 1334-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: João Paulo Amorim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente, na pessoa de seu 

Advogado, para que se manifeste sobre a certidão da Distribuidora às fls. 

9-10, no prazo de 5 (cinco) dias.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73670 Nr: 2188-65.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para, 

querendo, se manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 98, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92375 Nr: 1425-59.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LUIS STEFANELLO LTDA, ADILSON 

LUIS STEFANELLO, IVALDETE ZANCAN STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvara Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:MT 15445/O, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça (vide certidão de fls.52), no valor de 

R$2000,00 (duzentos reais), mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de LESLIE 

MARIA GARCIA, nos termos do Provimento nº 007/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 41293 Nr: 686-33.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Tararão Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO, os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente, através de seus advogados, 

para manifestar acerca do cálculo de fls. 114/115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71985 Nr: 497-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda, Domingos 

Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Francisco Cenedese, Adriana Maria 

Bressan Cenedese, Pedro Cenedese, Deoclécio Luiz Cenedese, Dalva 

Maria Cenedese, Ivana Salete Becker Cenedese, Claumir José Cenedese, 

Adenilse Aparecida Cenedese, Clóvis Antonio Cenedese, Carla Cristina 

Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Evandro Santos da Silva - OAB:MT 

5.726-B, Newton Acunha Rocha - OAB:MT 5.489-A, Newton Cardoso 

Junior - OAB:13958

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, através de 

seus advogados, para retirar o ofício expedido, para as devidas 

averbações.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 1897-12.2006.811.0086

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florival Lautenschlager

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A., 

Administradora Judicial Deloitte Touche Tohmatsu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joao Augusto Pires 

Guariento - OAB:182452, Jomas Fulgencio de Lima Junior - 

OAB:MT 11.785, Lucien Fabio Fiel Pavoni - OAB:MT 6.525

 “Prestar contas significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, 

parcela por parcela, a exposição dos componentes do débito e crédito 

resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração 

aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência. A natureza 

dessa relação jurídica pode variar muito; de um modo geral, pode-se dizer 

que deve contas quem quer que administre bens, negócios ou interesses 

de outrem, a qualquer título. ... A prestação de contas tem precisamente a 

finalidade de aclarar qual o estado, em determinado momento, das 

relações contrapostas de débito e crédito entre os interessados, de tal 

modo que só depois de prestadas se saberá quem há de pagar e quem 

tem a receber.” (Comentários ao CPC, Volume VIII – Tomo III, 8a. Edição, 

Forense, p. 323) No caso vertente, o requerente ajuizou a prestação de 

contas em face da Massa Falida Agrenco do Brasil S/A, que foi 

sentenciada e em grau de apelação foi mantida a sentença proferida em 
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favor do autor, desta forma a parte requerida não demonstrou a prestação 

de contas devida. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus efeitos de direito, as contas prestadas pelo requerente 

Florival Lautenschlager, referente à sentença desta ação e resolvo o 

mérito da questão, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Acolho o pedido de fls. 212/215 do requerente, 

convertendo-o em título executivo judicial nos termos do artigo 552, do 

Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela 

requerida, estes fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem 

atualizados com base nos índices do INPC a contar da data da sentença, 

nos termos do artigo 85, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 1897-12.2006.811.0086

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florival Lautenschlager

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A., 

Administradora Judicial Deloitte Touche Tohmatsu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joao Augusto Pires 

Guariento - OAB:182452, Jomas Fulgencio de Lima Junior - 

OAB:MT 11.785, Lucien Fabio Fiel Pavoni - OAB:MT 6.525

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MARCO 

AURÉLIO PIACENTINI em face de MASSA FALIDA DE AGRENCO DO 

BRASIL S/A, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença e a inclusão do nome do patrono da 

exequente no polo ativo da presente demanda.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 543-63.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ema Albertina Maron Gerhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 60, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3658 Nr: 32-66.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dipar Diesel parts Peças e Serviços Ltda., Marcos 

Aurélio Galgaro Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT, Paola Rezende Bejarano - OAB:22.309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 180, alterando o CNPJ para o n° 00.492.396/0001-31.

Determino que remeta os autos ao cartório distribuidor, para alteração do 

CNPJ da empresa no sistema Apolo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51822 Nr: 2840-53.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação e, até a 

presente data, o Requerido não comprovou nos autos o pagamento do 

débito e nem aportou nesta secretaria os respectivos Embargos à 

Execução, assim, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

promover o regular andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97335 Nr: 4661-19.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87434 Nr: 3373-70.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Autos nº. 3373-70.2015.811.0086 – Código 87434

 Vistos.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual RECEBO 

a denúncia oferecida em desfavor de Mario Márcio Mendes da Silva.

Cite-se o acusado para apresentar resposta escrita à acusação, por meio 

de advogado, em 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

Código Processual Penal.

O Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado se ele pretende constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo 

para patrocinar a sua defesa, consignando as suas razões (Itens 7.5.1.4 

e 7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 30/08-CGJ).

Decorrido o prazo sem manifestação ou caso o acusado manifeste a 

vontade de ser patrocinado por defensor dativo, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública para proceder à defesa do mesmo, devendo ser o 

Defensor Público atuante na Comarca intimado para apresentar resposta à 

acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, §2º, CPP).

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG banco 
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de dados de antecedentes criminais), nos termos do item 7.16.1, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Nova Mutum/MT, 16/05/2016.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92789 Nr: 1715-74.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço da requerida, 

intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81896 Nr: 51-42.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço da requerida, 

intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2723-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucano Armazéns Gerais Ltda, José Simeão 

Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, saliento que a requerida tentou localizar novo endereço da 

parte requerida, mas não obteve êxito, conforme indicado às fls. 130/131.

Ademais, foi tentada a citação da requerida por mandado, a ser cumprido 

mediante a expedição de carta precatória, no entanto, a demandada e seu 

representante não foram encontrados no endereço informado no 

mandado, consoante certidão de fls. 125.

Sendo assim, postulou às fls. 128/129 pela busca do endereço do 

representante da ré através do SIEL.

 Assim, considerando que foi tentada a citação por mandado e não foi 

positiva, bem como a requerente comprovou que tentou buscar novo 

endereço do polo passivo mas também não teve sucesso, DEFIRO o 

requerimento da parte autora às fls. 128/129.

Portanto, determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço do 

executado através do SIEL.

Após, caso nenhum endereço seja encontrado, abra-se vistas à 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2723-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucano Armazéns Gerais Ltda, José Simeão 

Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa de fls. 133/134, requerendo que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75996 Nr: 4572-98.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Mendes de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelyna Designer - Planejados Comercio de 

Móveis Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço da requerida, 

intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 1159-24.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracilda Nunes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Bom Zom Amazônia Agro Industrial 

Ltda, Paulo Edir Oliveira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente dos documentos juntados às fls.274/279, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 99622 Nr: 6028-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em virtude do fato de que o automóvel objeto da presente ação de busca 

e apreensão não foi localizado para ser apreendido, assim como não foi 

cumprido o mandado de citação em face do requerido, é impossível a 

consolidação da propriedade e posse do veículo em favor do credor 

fiduciário.

Por isso, INDEFIRO o pedido do autor às fls. 44.

Assim, intime-se o causídico da parte autora para realizar o requerimento 

de impulsionamento correto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86718 Nr: 2928-52.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogerio de Brito Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Requerido, devidamente citado, deixou 

transcorrer o prazo para apresentar Embargos à Execução. Nos termos 

da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos 

para intimar a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco)dias, requeira 

o que entender de direito, promovendo o regular andamento do feito, sob 

pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92584 Nr: 1573-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Ramalho e Cia Ltda., Ivan Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 63/65 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos. Intime-se o 

exequente para complementar o valor das custas processuais, em virtude 

da atualização do valor exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Proceda-se a retificação da capa dos autos e as devidas anotações no 

cartório distribuidor, alterando-se a classe processual para processo de 

execução. Após, citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuarem o pagamento do débito. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça 

os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102092 Nr: 1518-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, CLAUDIO CAMARGO DE 

ARRUDA - OAB:14836-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

promover o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80283 Nr: 3441-54.2014.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 Vistos.

Considerando a renúncia da causídica nomeada como curadora especial 

do interditando, manifestada às fls. 61 e a parte requerente já é assistida 

pela Defensoria Pública, NOMEIO COMO CURADORA ESPECIAL DO 

INTERDITANDO A DRA. MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO, OAB/MT 

13.390, até o deslinde da ação e, desde já, fixo os honorários 

advocatícios em 03 (três) URH’s, conforme tabela da OAB/MT.

Para tanto, intime-se a advogada para que dê prosseguimento no presente 

feito, com apresentação de alegações finais.

Anote-se a nomeação para fins de relatórios estatísticos.

Com a chegada das alegações, abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77502 Nr: 1034-75.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS, AGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bento Jose de Alencar - 

OAB:MT 14.539

 Às fls. 27, a exequente requereu a suspensão do feito por 60 dias, o que 

foi deferido às fls. 28. Decorrido o prazo, a exequente informou novo 

endereço do executado às fls. 30, o qual apresentou justificativa às fls. 

30/31, informando o pagamento da obrigação. Às fls. 45 a exequente 

informou que o pagamento foi parcial, atualizando os valores da 

execução, requerendo nova intimação do executado para pagamento, sob 

pena de decretação de sua prisão, o que foi deferido às fls. 47. 

Novamente, o executado apresentou justificativa às fls. 54/57, 

mencionando que já havia efetuado o pagamento de parte dos valores 

executados, trazendo os comprovantes de depósito na conta bancária da 

representante da exequente, bem como entregou um automóvel Fiat Uno 

Mille EP, ano 1996/1996, de cor azul, placas AGB-7904, à genitora da 

exequente, como forma de quitação dos débitos atrasados. Assim, foi 

determinada a abertura de vistas à Defensoria Pública para se manifestar 

sobre a justificativa apresentada, porém, foi informado que não conseguiu 

contato com a representante da exequente, postulando pela intimação 

pessoal, a fim de que comparecesse ao núcleo da DPE para atendimento. 

A exequente foi devidamente intimada às fls. 70, mas não houve qualquer 

manifestação. Sendo assim, como na certidão de fls. 70 consta o telefone 

e o endereço em que a representante da exequente possa ser contatada, 
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abra-se vistas à Defensoria Pública novamente para requerer o 

impulsionamento do feito ou informar desinteresse no seu prosseguimento, 

sob pena de seu silêncio acarretar a extinção da execução e seu 

consequente arquivamento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, abra-se 

vistas ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98330 Nr: 37887-54.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Ricardo Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:MT 12.529-A, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:MT 12.642, 

Mauro Rosalino Breda - OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Por outro lado, saliento que não foram trazidas matérias preliminares ou 

prejudiciais ao conhecimento do mérito da demanda, razão pela qual DOU 

O FEITO POR SANEADO. Por outro lado, o artigo 370, caput, e seu 

parágrafo único, do Código de Processo Civil estão assim redigidos: “Art. 

370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz 

indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias.” Assim, quanto ao requerimento para produção de prova 

pericial pela parte autora, INDEFIRO o requerimento, vez que se trata de 

causa unicamente de aplicação das normas já existentes em nosso 

ordenamento ao caso concreto. Se houver eventual valor a ser apurado, 

caso seja proferida sentença de procedência ou parcial procedência, o 

montante poderá ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de 

sentença. Outrossim, passo à fixação dos pontos controvertidos: a) 

Possibilidade de revisionar os contratos de cédula de crédito bancário na 

modalidade cheque especial; b) Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso em epígrafe; c) Manutenção ou adequação das taxas 

de juros moratórios e remuneratórios; d) Manutenção ou exclusão da 

comissão de permanência; e) Admissão ou rejeição da capitalização diária 

de juros; f) Incidência ou não dos efeitos da mora do devedor; g) 

Condenação da requerida ao pagamento de indenização ao requerente 

por danos morais; h) Condenação ou não da ré à restituição ao autor de 

eventual valor que seja declarado indevido. Destarte, considerando que há 

requerimento expresso da parte requerente, designo audiência para 

tentativa de conciliação para o dia 05 / 09 / 2018, às 15 h 00 min, a ser 

realizado na sala de audiência da Segunda Vara, dado que a conciliação 

poder ser tentada a qualquer tempo. Assim, intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato. Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89261 Nr: 4558-46.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUZIA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que nos autos em apenso (medida cautelar n°. 

4089-97.2015.811.0086, código 88458) o requerido foi citado através de 

carta com aviso de recebimento, em endereço fornecido pelo próprio 

requerente, INDEFIRO o pedido de busca de endereço de fls. 151/152.

Sendo assim, expeça-se carta de citação ao réu, constando o endereço 

informado pelo autor às fls. 141, que foi onde a correspondência citatória 

foi entregue nos autos da medida cautelar.

Caso a tentativa seja novamente infrutífera, intime-se o demandante para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 4408-02.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM BOSCO TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço da parte requerida, 

formulado às fls. 47, INDEFIRO-O, pois cuida-se de providência da parte 

que pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, de modo 

que mantenho a decisão proferida às fls. 32.

Consigno que a parte autora tentou a citação da requerida apenas por 

duas vezes e, somente se demonstrado que a consulta aos bancos de 

dados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48319 Nr: 3740-70.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Flores de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Siquara Andrade - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias,promover o devido andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54294 Nr: 1780-11.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Miranda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilnei Ricardo Malaggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelas partes às fls. 42, 

conforme dispõe o artigo 313, do CPC, porém, apenas pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75675 Nr: 4243-86.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilsa Aparecida Avila Viceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529
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 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela autora em sua petição inicial, para determinar: a) Declarar 

a nulidade do contrato celebrado pela requerente MARILSA APARECIDA 

VIECELI e a ré YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE), formalizado 

através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e a outros instrumentos contratuais; b) Consequentemente à 

declaração de nulidade, determinar o restabelecimento das partes ao seu 

estado em que se encontravam antes da contratação, de modo que 

CONDENO a ré YMPACTUS COMERCIAL LTDA a devolver à autora o valor 

de US$ 1.375,00 (um mil, trezentos e setenta e cinco dólares), equivalente 

a quantia de R$ 2.818,75 (dois mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos), descontada ainda a importância retirada pela requerente, 

de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), equivalente a US$ 300,00 

(trezentos dólares), além das transferências efetuadas para outros 

divulgadores, no montante de R$ 3.987,47 (três mil, novecentos e oitenta e 

sete reais e quarenta e sete centavos), equivalente a US$ 1.945,11 (um 

mil, novecentos e quarenta e cinco dólares e onze centavos) e o 

pagamento da conta VOIP, no montante de R$ 204,59 (duzentos e quatro 

reais e cinquenta e nove centavos), totalizando US$ 99,80 (noventa e 

nove dólares e oitenta centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88458 Nr: 4089-97.2015.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUZIA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca do decurso de prazo para apresentação 

de contestação por parte do requerido.

Em seguida, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, 

informando se deseja a produção de provas, justificando sua utilidade e 

pertinência ou requerer o julgamento antecipado do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81896 Nr: 51-42.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa Infojud que informou o endereço já 

tentado às fls. 46 com a anotação, pelos correios de "ausente", nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para Citação via Mandado, no prazo de 05 

(cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51324 Nr: 2356-38.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leatricio Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE – SICREDI OURO 

VERDE em face de LEATRICIO NUNES DA SILVA, todos já qualificados nos 

autos.

 Às fls. 121/122, a parte exequente informou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Sem custas, ante o reconhecimento do débito de maneira extrajudicial.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45022 Nr: 451-32.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Moraes, Paulo Faruk de Moraes, Orilde Rosa 

Cecchele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, após ter sido 

negado seguimento ao agravo em Recurso Especial interposto pelos 

embargantes, tendo sido a sentença proferida mantida pela Segunda 

Câmara Cível do TJMT, devidamente transitada em julgado, intimem-se as 

partes, cientificando-as sobre o retorno dos autos, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 1609-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS LOURENÇO ME, ROBERTO 

CARLOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

promover o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73402 Nr: 1923-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Montgomery Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 108, por consequência, determino a suspensão da 

execução, por 01 (um) ano, conforme preceitua o artigo 921, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87434 Nr: 3373-70.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Luiz Gustavo Fernandes inscrito na OAB/MT n. 14.916, 

para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 2536-20.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vercedino Francisco Triches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO os autos com a FINALIDADE de INTIMAR o réu 

atravès do Advogado(s), via DJE, para manifestar-se sobre a CERTIDÃO 

negativa da intimação da testemunha lançada às fls. 92, no prazo legal. É 

o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112704 Nr: 23869-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregory Ricardo Cardoso Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim José Abinader 

Guedes da Silva - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a remessa dos autos a este Juízo e, estando o 

reeducando em regime semiaberto, designo, desde logo, a audiência 

admonitória para o dia 26/11/2018 às 15h45min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118009 Nr: 2790-80.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ailton Gomes Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo com a FINALIDADE de INTIMAR o réu 

através do advogado(s), via DJE, para manifestar-se sobre o cálculo de 

liquidaçãoda pena lançado às fls. 57, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65227 Nr: 661-72.2014.811.0012

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Primeiramente, considerando que o alimentando conta com mais de 21 

(vinte e um) anos de idade, já tendo, inclusive, contraído matrimônio (fl. 

290), sendo, portanto, perfeitamente apto para dispor dos alimentos a si 

despendidos, tal como o fizera em fl. 289, HOMOLOGO o acordo de fl. 

289, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC e, em consequência, exonero o 

requerido, Sr. Sebastião Felipe de Oliveira, da obrigação de prestar 

alimentos ao Sr. Vitor Felipe de Oliveira.Expeça-se ofício ao Departamento 

de Recursos Humanos do Município de Nova Xavantina-MT, informando 

sobre o presente “decisum” e para que cesse os descontos efetuados na 

folha de pagamento do requerido que digam respeito à pensão alimentícia 

em favor de Vitor Felipe de Oliveira.Sem prejuízo, visando ao 

prosseguimento do feito, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem-se sobre a devolução da missiva de fls. 307/312, cuja 

diligência fora infrutífera, requerendo o que entender de direito.Decorrido o 

prazo, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88286 Nr: 1584-93.2017.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, acostar aos autos 

cópia dos documentos pessoais do requerente João Batista de Souza, 

sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103838 Nr: 2512-10.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Da tutela de urgência.Sabe-se que para a concessão da antecipação 

de tutela prevista no art. 300 do CPC, faz-se necessário, antes de tudo, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, requisitos que devem estar presentes cumulativamente para a 

concessão do pedido antecipatório.No caso em testilha, tenho que o 

pedido antecipatório há de ser indeferido. Isso porque não há qualquer 

comprovação de que a requerida não mais necessita da verba alimentícia 

paga pelo autor, bem como que houvera modificação da situação 
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financeira da parte autora, o que, nesta fase de cognição sumária dos 

fatos, impede a concessão do pedido.3. Da audiência de 

mediação.Determino a remessa dos autos ao Centro de Conciliação e 

Mediação de Conflitos desta Comarca para designação de audiência de 

mediação.4. Da citação e intimação.Cite-se e intime-se a parte requerida.O 

prazo para contestação de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3516 Nr: 44-55.1990.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PELIZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOIDORI AGROPECUÁRIA S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO LUIS DE PAULA E SILVA 

- OAB:48.424-SP, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Primeiramente, o pedido de cumprimento de sentença da verba honorária 

fixada em favor do causídico Celson J. G. Faleiro (fls. 435/438) é objeto do 

feito em apenso (código nº 26811), motivo pelo qual há de ser indeferido 

nos presentes autos.Em segundo lugar, tendo em vista que o INCRA até a 

presente data não cumpriu a determinação de fl. 454, no que tange à 

prestação de informações acerca do andamento do processo 

administrativo n.º 54240.005205/2005-09, determino, novamente, a 

expedição de ofício à referida entidade autárquica, a fim de que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, preste as devidas informações.Sem prejuízo, defiro o 

pedido de intimação do Banco do Brasil, no sentido de ser informado ao 

juízo qual o valor atualizado da caução prestada pelo INCRA, ora discuta 

no feito.Tudo cumprido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.Em seguida, 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69834 Nr: 686-51.2015.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSL, ALAT, CH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida para manifestar acerca de 

todo até então processado, inclusive acerca da pertinência do 

prosseguimento do feito em razão do que restou decidido nos autos de 

Código n.º 73111.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102679 Nr: 1886-88.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO, UBIRATAN TAVARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte impetrante para que informe se foi dado fiel cumprimento 

a liminar de ref. 22, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Em seguida, defiro o pedido ministerial de ref. 35 e determino a remessa 

dos autos ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada, na 

forma determinada pelo artigo 7º, inciso II, da Lei Ordinária Federal nº 

12.016/2009.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89359 Nr: 2242-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, EMILIANA IMACULADA 

VOLPE FRAGUAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ, ARNIR LUNKES GOTZ, 

ELIZABETE LEIGH BRITO GOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99317 Nr: 51-65.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda e guarda provisória c/c alimentos e alimentos 

provisórios proposta por Henrick Gabriel Silva Ferreira menor impúbere, 

neste ato representado por sua genitora Vanuza Pereira da Silva, em face 

de Adeilson Douglas Ferreira da Cunha, todos qualificados nos autos.

A parte requerida devidamente citada, não apresentou resposta (ref. 34).

Conforme consta de ref. 46, a parte autora desistiu da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98086 Nr: 7420-47.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CELEIRO LTDA - ME, 

WALDIR COSTA FILHO, KATYUCIA GABRIELLA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mazetto Indústria e Comercio de Alumínios Ltd. ajuizou a presente ação de 

execução por quantia certa c/c desconsideração da personalidade jurídica 

em face de Supermercado Celeiro Ltda, Waldir Costa Filho e Katiucia 

Gabriella Marques da Silva, todos qualificados.

 A petição inicial foi instruída com documentos.

Em ref. 04 foi determinado a intimação da parte autora para que efetuasse 

o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 O procurador da parte autora nada manifestou nos presentes autos, 

conforme consta à ref. 08.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte autora, 

através de seu advogado para, no prazo legal, efetuar o pagamento das 

custas iniciais.

Tal cobrança está prevista em lei e o autor não foi agraciado com os 

benefícios da assistência judiciária, nem mesmo juntou aos autos 

comprovante de pagamento de tais custas.

Cumprida a intimação necessária, via Diário da Justiça do Estado, e 

decorrido mais de trinta (30) dias a parte autora não se manifestou.

Diante disso, força é reconhecer a aplicação, in casu, do artigo 290 do 

Código de Processo Civil:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo e determino o cancelamento da 

distribuição do feito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 3114-69.2016.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AIRTON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

contido nos autos (ref. 18), fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 1246-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINDY SCHOSSLER TOYAMA - 

OAB:22.104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para impulsionar o feito, 

requerendo o que for de direito em cinco dias, sob pena de extinção.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8179 Nr: 522-44.2002.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Sabaini, Luiz Carlos Sabaini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Pereira, Vicente da Serraria, Zé Cateto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Elson Sabaini - 

OAB:15497, Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte AUTORA para 

proceder na forma do art. 110 do Código de Processo Civil ou postular sua 

desistência uma vez que ainda não fora citado no prazo legal, conforme 

decisão de fls. 251.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22266 Nr: 1044-61.2008.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Arcina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ARCINA DE SOUZA, Cpf: 

59361174134, Rg: 2.856.189, Filiação: Paulino Firmino da Silva e Arcina 

Maria da Conceição, data de nascimento: 20/02/1957, brasileiro(a), natural 

de Bodocó-PE, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) denunciado(a) para comparecer à audiência 

de Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no dia 

12/09/2018 às 09:00, no Edifício do Fórum, sitio no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.I – O relatório para fins do artigo 423, inciso II, 

do Código de Processo Penal, já foi confeccionado às fls. 

273/273verso.Atento ao comando do artigo 431 do Código de Processo 

Penal, designo o dia 12/09/2018, às 09h00min, para realização do 

julgamento do réu pelo Tribunal Popular.II – Defiro o pedido de intimação via 

edial para a ré Maria Arcina de Souza, formulado pelas partes às fls. 308v 

e 312.Intime-se a ré Maria Arcina de Souza via edital.III – Intimem-se o 

Defensor Público, as testemunhas e os jurados.IV – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

Paranatinga, 20 de julho de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57527 Nr: 2782-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Bens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487, RAFAEL GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12900/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

se manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de fls. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 82243 Nr: 3449-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mercedes Sehn Hackenhaar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dia, acerca da 

implantação do benefício, bem como no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57068 Nr: 2480-45.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dia, no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57103 Nr: 2507-28.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:14.567/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, RAFAEL GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Augusto Lino Corrêa 

da Costa - OAB:13.633

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 77937 Nr: 1234-09.2017.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Rodrigues Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Niversa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para no prazo de 

10 (dez) dias, solicitar o comparecimento do inventariante na Secretaria 

desta vara para assinar o Termo de Ratificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28123 Nr: 1117-62.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva, Vicência Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, querendo, manifestar-se quanto ao laudo pericial juntado às 

fls. 130/136, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71797 Nr: 2346-47.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima A. da Silva EPP, Fatima Aparecida da 

Silva, Marcia Rubia da Silva, Voney Rodrigues Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28257 Nr: 1252-74.2010.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vilmar João Vidori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Educação - Erotides Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 1632-87.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ALEXANDRO ALVES MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) de defesa para apresentar 

alegações finais, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91308 Nr: 2176-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBA, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262, FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/O, JAKSON 

DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24855/0

 FINALIDADE: intimar os advogados de Defesa, para, no prazo de 3 (três) 

dias oferecer defesa prévia e o rol de testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89723 Nr: 1130-46.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17.544, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:

 Processo nº 1130-46.2018.811.0023

Código nº 89723

Acusado: Carleandro da Conceição

Cumpra-se conforme deprecado.

Considerando que se trata de réu preso, ANTECIPO a audiência para o dia 

02 de agosto de 2018, às13h15min.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando data e horário da realização do 

ato deprecado.

Intime-se a Defesa.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65797 Nr: 3097-05.2013.811.0023

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDP, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS, JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDCLEITON MENEGHINI - 

OAB:22882/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.128/B, 

RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B MT, RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3097-05.2013.811.0023 (Código 65797)

Vistos,

Em consonância com a manifestação ministerial de fl.117 e fundamentado 

no artigo 147, inciso I, da Lei nº 8.069/1990, declino a competência para o 

processamento do feito ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca de 

Sorriso/MT, tendo em vista que o menor M. dos S. está residindo naquela 

cidade.

Cumpra-se com urgência.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70829 Nr: 192-56.2015.811.0023

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE, o pedido de declaração de paternidade 

e anulação de registro civil, nos seus termos, tendo em vista que os 

interesses da criança, devendo ser i) excluída a paternidade de 

WELINTON DE ARAÚJO em relação ao infante G. dos S. A., ii) reconhecida 

a paternidade de VALTON CARDOSO DOS SANTOS em relação ao infante 

G. dos S. de A. e iii) promovida a confecção de novo registro de 

nascimento, devendo o nome do infante ser alterado e acrescido do 

sobrenome paterno e avoengos paternos, qual seja: G. C. dos S., filho de 

VALTON CARDOSO DOS SANTOS, avôs paternos Miguel Antônio dos 

Santos e Idlaina Cardoso Lauriano e LUZIA DOS SANTOS, avôs maternos 

João José Araújo dos Santos e Maria Luiza Dias.Outrossim, julgo resolvido 

o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Ausente interesse 

recursal, dispensa-se o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado.Expeça-se o competente mandado para o Ofício de Registro Civil 

de Matupá-MT com cópia do registro de fls.54, Isentos de custas e 

honorários tendo em vista serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos da lei 1.060/50.Considerando que foi nomeada advogada dativa na 

pessoa da Dra. Angelita Kemper, OAB/MT nº15090, considerando que a 

parte Requerida estava sob assistência da Defensoria Pública, assim, 

condeno, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da procuradora nomeada, no montante que arbitro 

em 4 (quatro) URH’s, nos termos do item 25, subitem 25.1 da Tabela XI da 

OAB/MT. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 19 de 

julho de 2018.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88650 Nr: 453-16.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUCIANO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado para juntar aos autos o 

instrumento procuratório, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64049 Nr: 1179-63.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CICERA CELESTINA DE SOUSA UCHOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste 

no prazo de lei, acerca dos novos documentos juntados às fls. 154/156.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74841 Nr: 2822-85.2015.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANADARQUI FERNANDES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste 

no prazo de lei, sobre a decisão juntada às fls. 71/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41039 Nr: 1655-09.2010.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste 

no prazo de lei, sobre os novos documentos juntados às fls.133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83764 Nr: 1382-83.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GAIA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, com o Dr. Marcelo 

Rodrigues Del Papa e estando de acordo com a nomeação, restou 

agendada a perícia médica para o dia 01/08/2018, a partir das 13hs, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75501 Nr: 3276-65.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LISBOA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora que foi agendada a pericia médica para a data 

do dia 01/08/2018 às 13h00min, na sala Multidisciplinar deste juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-46.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRGES BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEKPIX TECNOMANIA IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO DA 

SENTENÇA DOS EMBARGOS Dados do processo: Processo: 

8010054-46.2014.8.11.0023; Valor causa: R$ 5.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÕES, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DELVIRGES BATISTA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: TEKPIX 

TECNOMANIA IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADOS LTDA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 20 de julho de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-46.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRGES BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEKPIX TECNOMANIA IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010054-46.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO 

DO DINHEIRO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DELVIRGES BATISTA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

TEKPIX TECNOMANIA IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADOS LTDA 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 20 de julho de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-13.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR DE AQUINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010289-13.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADMAR DE AQUINO 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 
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da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 20 de julho de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-13.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR DE AQUINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010289-13.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADMAR DE AQUINO 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 20 de julho de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-46.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRGES BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEKPIX TECNOMANIA IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010054-46.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.700,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DELVIRGES BATISTA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: TEKPIX 

TECNOMANIA IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADOS LTDA 

Senhor(a): ANTONIO ROGÉRIO BONFIM MELO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado da Requerida para querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.. 

Despacho/Decisão: Considerando que a exequente discordou (ID: 

13177806) dos valores depositados pela parte executada (Banco BMG 

S/A – ID: 6650681 e 6650682), em cumprimento ao Provimento nº 68, de 3 

de maio de 2018, do CNJ, intime-se a parte executada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o 

prazo, certifique e retornem os autos imediatamente conclusos. Intime-se o 

Banco requerido para, fornecer os extratos Bancários da conta da 

requerente, conforme requerido no ID: 13177806), no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, com as advertências legais. Certifique-se ainda acerca do 

transcurso do prazo para o cumprimento voluntário da sentença (Banco 

BMG S/A e Família Bandeirante Previdência Privada). Outrossim, oriento o 

Sr. Gestor Judiciário a cumprir as decisões com maior cautela, 

abstendo-se expedir alvará de levantamento SEM ORDEM JUDICIAL, como 

ocorreu no presente caso. Intimem-se. Cumpra-se. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 20 de julho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-23.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco BMG (REQUERIDO)

FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010116-23.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SIRLEI TEREZINHA DAVID Parte Ré: REQUERIDO: FAMILIA BANDEIRANTE 

PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO BMG Senhor(a): Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado da Requerida, para querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Procedo ainda, a intimação de 

Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Banco ora requerido 

(Banco BMG S/A) para no prazo máximo de 15 (quinze) dias, fornecer 

(juntar) aos autos extratos Bancários da conta corrente, conforme 

requerido pela Requerente ID: 13177806, sob as penalidades da lei. 

Despacho/Decisão: Considerando que a exequente discordou (ID: 

13177806) dos valores depositados pela parte executada (Banco BMG 

S/A – ID: 6650681 e 6650682), em cumprimento ao Provimento nº 68, de 3 

de maio de 2018, do CNJ, intime-se a parte executada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o 

prazo, certifique e retornem os autos imediatamente conclusos. Intime-se o 

Banco requerido para, fornecer os extratos Bancários da conta da 

requerente, conforme requerido no ID: 13177806), no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, com as advertências legais. Certifique-se ainda acerca do 

transcurso do prazo para o cumprimento voluntário da sentença (Banco 

BMG S/A e Família Bandeirante Previdência Privada). Outrossim, oriento o 

Sr. Gestor Judiciário a cumprir as decisões com maior cautela, 

abstendo-se expedir alvará de levantamento SEM ORDEM JUDICIAL, como 

ocorreu no presente caso. Intimem-se. Cumpra-se. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 20 de julho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-41.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000101-41.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 99,49; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 
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MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZ MORAIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 20 de julho de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-41.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000101-41.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 99,49; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZ MORAIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 20 de julho de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-73.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE PRISCILA MACIEL POLINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000267-73.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JACQUELINE PRISCILA MACIEL POLINS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 21/08/2018, às 15:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de 

julho de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-06.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000265-06.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

233,71; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTIANE DA SILVA SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 21/08/2018, às 

15:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de julho de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-36.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIENIA ALVES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000263-36.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

156,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALTIENIA ALVES PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 
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S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: ALTIENIA ALVES PINHEIRO 

Endereço: Rua México, 17, Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO para o dia 21/08/2018, às 15:00 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de julho de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000250-37.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

121,09; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR Endereço: Bandeirantes, 254, 

Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 23/08/2018, às 17:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de 

julho de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-97.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000203-97.2017.8.11.0023. REQUERENTE: MANOEL SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

De início faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe a 

reclamada, posto que, citada, tomou conhecimento da ação proposta e 

não compareceu à audiência conciliatória, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal. Aplica-se ao caso o prescrito no art. 344 do 

Código de Processo Civil. Entretanto, impera constar que à revelia faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de 

direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do 

pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor tem fundamento, 

para só assim, decidir-se por possível condenação. Desta feita, não 

obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a 

análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o 

condão de gerar a procedência da ação. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL SILVA SOUZA 

em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de 

crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que 

jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Assim, no 

tocante ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral a reclamante, abalo esse 

diverso de mero dissabor e passível de indenização, posto que a inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito em razão de dívida 

desconhecida supera os limites do mero aborrecimento. Nesse sentido, 

tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO 

CIVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATAÇÃO COM EMPRESA DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. 

DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME AUSENCIA DE PROVA DA 

SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL 
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CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS 

PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de 

ação de indenização por dano moral ajuizada por ANTONIO CAROLINO DE 

SOUZA em desfavor de GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA o qual o 

reclamado afirma ter sido surpreendido com a inclusão de seu nome no 

SERASA por motivo de suposto débito contraído em face da reclamada, 

sem que, contudo, tenha celebrado qualquer contrato com a empresa. 

Afirma que a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes foi, 

assim, fruto de conduto negligente da reclamada, causadora de abalo 

psicológico e dor moral.Aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei 8.078/90), vez que a relação travada entre as partes 

em litígio é de consumo. 2. O dano moral decorre de uma violação de 

direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de 

dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito 

da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, 

desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do 

cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, 

cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, 

punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança 

jurídica. 3. A responsabilidade preconizada pelo Código do Consumidor é 

objetiva, não havendo que se questionar a ilicitude do ato praticado ou 

aferição de dolo ou culpa, basta que o defeito na prestação dos serviços 

tenha acarretado algum dano ao consumidor, que exsurge o dever de 

indenizar inerente do risco da atividade. 4. Insta ressaltar que, a teor do 

comando grafado no artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do CDC, a 

recorrente somente se eximiria de responsabilidade sobre o fato em 

comento se conseguisse provar a legalidade do débito que originou o 

protesto do titulo, e não sendo comprovado, exsurge o dano moral, dado 

os prejuízos sofridos pela reclamada quanto à sua honorabilidade, pois 

toda a conduta irregular da recorrente produziu ofensa moral à 

personalidade da recorrida, impondo-se, via de conseqüência, a 

condenação da recorrente à reparação do dano por ela causado. 5. A 

respeito da prova do dano, ressalte-se que o dever de indenizar por 

danos morais decorre do eventus damni, independentemente de ter ou não 

prova consubstanciada, uma vez que advém de uma experiência íntima e 

pessoal da vítima. 6. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, 

o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o 

grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve objetivar uma 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o 

causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 7. É de se 

ressaltar, ainda, a desorganização da parte requerida para com a 

administração da sua atividade, pois reiteradamente demandas são 

propostas pelos consumidores em razão da má prestação de serviço da 

operadora, a qual insiste em manter a mesma política de atendimento aos 

clientes. Dessa maneira, a verba indenizatória deve ser fixada de modo a 

atender a função pedagógica da condenação. 8. Sendo assim, o valor 

estipulado na decisão singular (R$7.000,00), a título de indenização por 

danos morais, afigura-se adequado, porque foram observados os critérios 

pertinentes recomendados pela doutrina e jurisprudência sem que tenha 

havido qualquer excesso. A escorreita e elogiável fundamentação jurídica 

da sentença monocrática observou as circunstâncias da lide, a condição 

socioeconômica das partes, bem como o grau de culpa do causador do 

dano, a gravidade e intensidade da ofensa moral, sendo que não olvidou 

da finalidade compensatória, pedagógica e preventiva da indenização. O 

valor fixado se molda à recomposição do dano, refletindo com adequação 

o instituto da justa reparação. Os critérios adotados pelo Douto 

magistrado, portanto, obedecem a orientação da doutrina e jurisprudência 

atual das Turmas Recursais, bem assim o valor respectivo, que não 

diverge da hodierna Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

detentor da atribuição de unificar a interpretação da lei federal. 9. Confira 

o precedente: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.1. O 

Tribunal de origem condenou a instituição financeira, ora recorrente, ao 

pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, 

em razão de negativação indevida do nome do autor em órgão restritivo de 

crédito.2. Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, 

pelas instâncias ordinárias, do montante indenizatório do dano moral, em 

flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

é possível a revisão, nesta Corte, de aludida quantificação. Precedentes.3. 

Consideradas as peculiaridades do caso em questão e os princípios retro 

mencionados, o quantum fixado pelo Tribunal a quo a título de danos 

morais mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos 

prejuízos advindos do evento danoso. 4. Destarte, ajustando-se o valor 

reparatório aos parâmetros adotados nesta Corte, e assegurando ao 

lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido, 

restabeleço o valor indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau, 

fixando-o na quantia certa de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Nas 

indenizações por danos moral, o termo inicial para a incidência da 

correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor. In casu, a partir 

da sentença de primeiro grau. Precedentes.6. Recurso parcialmente 

conhecido e, nesta parte, provido."(REsp 648312 / PB ; RECURSO 

ESPECIAL 2004/0043180-0 Ministro JORGE SCARTEZZINI T4 - QUARTA 

TURMA DJ 09.10.2006 p. 307). 10. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. É como voto. (RI 408/2008, DRA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 17/04/2008, Publicado no DJE 

07/05/2008)” Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da 

medida, a vulnerabilidade técnica da parte reclamante, bem como ausência 

de informações a respeito da capacidade financeira do autor, revela-se 

razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar 

a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) DECLARAR a inexistência do contrato 0260039626, no valor de 

R$ 122,70 (cento e vinte e dois reais e setenta centavos) que originou a 

negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços 

de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante 

de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) e incorrer 

no cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), a pagar indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante MANOEL SILVA SOUZA no 

valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 

STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, 

datainserida na movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo d. Juiz Leigo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160368 Nr: 616-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Duracy de Campos Morato, Espólio de Fernando 

Morato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DE FARIA VILELA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO CHINELATTO FILHO - 

OAB:45321/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para efetuar o recolhimento do 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147822 Nr: 6963-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZETE DA CONCEIÇÃO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Narra o autor que: “A r. sentença que julgou procedente o pedido da 

inicial, concedendo o benefício de pensão por morte, como segurado 

especial em regime de economia familiar e mandou conceder o benefício 

em um salário mínimo a partir do indeferimento administrativo. Porém, 

houve a contradição em relação as provas nos autos, pois o segurado 

instituidor era segurado obrigatório, com vínculo empregatício reconhecido 

na Justiça do Trabalho e na época do seu óbito, seu salário era R$ 

1.600,00 ( Hum mil e Seiscentos Reis,) Neste ponto é que existe a 

contradição, devendo ser modificada a decisão por meio dos presentes 

embargos”.

II – Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios, para alterar o 

dispositivo para: “Portanto, Excelência, Requer-se a modificação da r. 

sentença, por meio destes Embargos Declaratórios, em relação a 

contradição, no sentido de esclarecer e determinar a concessão do 

benefício de pensão por morte, mensalmente a requerente no valor de 

100% do salário de benefício que o segurado recebia na época do óbito 

com as devidas correções monetárias”.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162889 Nr: 1712-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNARA MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural, DALVA VIEIRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A, Livia Comar da Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158692 Nr: 12227-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás Imp. e Exp. Dist. de Móveis e 

Eletrodoméstico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Trata-se de Ação de Responsabilização Civil promovida por IRACI DOS 

SANTOS em face de DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A (CITY LAR) alegando em síntese, que adquiriu 

um LAVADORA Arno Lavete Int Gold MI08 8 Kg em 21/03/2016 e logo a 

mesma começou a apresentar problemas, que após insistir a máquina foi 

retirada de sua casa e nunca mais devolvida, nem trocada, nada fazendo 

para solucionar o problema. Ao final pede a procedência do pedido com a 

condenação da empresa reclamada nos danos morais, além da troca do 

referido produto.

A reclamada em sua peça contestatória, argüiu ainda a preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois não seria a mesma obrigada a reparar o 

problema. Quanto ao mérito não haveria provas de que a requerente teria 

mantido contato com a requerida para solucionar o problema.

É o relatório. Passo a decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada vez que é pacífico 

o entendimento de que nos casos em que o consumidor ne necessita de 

assistência técnica ele pode escolher quem deseja procurar para ver seu 

direito atendido: o fabricante, o produtor, o importador ou o próprio 

comerciante, sendo a escolha uma liberalidade do consumidor.

Inexistindo mais preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da 

causa.

A inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.

O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo 

que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido:

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei).

O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: É entendimento 

assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a 

sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os 

argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP- 

AgRg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei).

In casu, trata-se de ação cível de reparação danos materiais, que vem 

embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que 

responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos 

aos produtos.

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos.

O mestre Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na 

Revista Júris Síntese n.º 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o 

Código de Defesa do Consumidor é para o consumidor o que a 

Consolidação das Leis do Trabalho é para o trabalhador: ambas são 

legislações dirigidas a determinado segmento da população, visando a 

uma proteção especial aos mais fracos na relação jurídica.

Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o 

consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que 

previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, 

I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da 

inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da 

proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e 

administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (grifei e 

negritei).

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 
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busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direito, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social.

No caso em exame, independentemente de a quem conferir o onus 

probandi, decerto há nos autos elementos suficientes à caracterização da 

responsabilidade da empresa reclamada pelos vícios apresentados no 

produto.

 Eis o entendimento jurisprudencial dominante:

116059323 – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da 

Corte no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376). (grifei e negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – 

Inversão do ônus da prova embasada no Código de Defesa do 

Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Possibilidade. Hipossuficiência técnica do 

consumidor. Caracterização. Faculdade da produção de prova pelo banco 

agravante. Ciência das conseqüências da sua não realização. Recurso 

desprovido. (TAPR – AG 0258398-6 – (207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – 

Rel. Juiz Macedo Pacheco – DJPR 06.08.2004). (grifei e negritei).

100582154 – CIVIL – DANO MORAL E DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – O DANO 

MORAL DEVE SER FIXADO COM BASE NA OFENSA DO OFENDIDO E 

OBSERVADOS CERTOS REQUISITOS OBJETIVOS – Apelações de ambas 

as partes em face à sentença que julgou procedente, em parte, o pedido 

para condenar a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização, 

a título de danos morais, em virtude da manutenção do nome do autor no 

SERASA mesmo após o pagamento de dívida proveniente de emissão de 

cheques sem fundo. O art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

regula os direitos básicos do consumidor, assegura a este, em seu inciso 

VII, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à 

prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais. - Milita a favor do 

apelado, observado o princípio da inversão do ônus da prova a favor do 

consumidor, quando verossímil a alegação, presunção da veracidade dos 

fatos trazidos ao processo. A legislação pátria admite, ainda, a forma 

objetiva de responsabilidade, onde é necessária somente a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa, 

como nos casos de ato lesivo praticado por funcionário no exercício do 

serviço público e nas relações de consumo. - O dano está claramente 

delimitado, uma vez que a manutenção sem causa do nome da autora no 

cadastro de emitentes de cheques sem fundo, obviamente, gera a 

situação vexaminosa de ser taxada de má pagadora. - É relevante para a 

configuração do dano moral a situação vexaminosa de estigmatizar como 

mau-pagador uma pessoa responsável e pontual nos seus compromissos 

e as conseqüências que advém de tal ato. - Verba indenizatória fixada em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). - Recurso da parte autora provido, fixados 

os honorários em 10% (dez por cento). - Recurso da Caixa Econômica 

Federal improvido (TRF 2ª R. – AC 2002.51.01.001969-3 – 1ª T. – Rel. Des. 

Fed. Carreira Alvim – DJU 08.09.2004 – p. 133). (grifei e negritei).

O Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil 

pátrio, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: (a) 

ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do 

dano e d) dolo ou culpa do agente. (destaquei).

A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu.

Para que essa responsabilidade emerja continua o mestre, necessário se 

faz: (...)que haja uma ação ou omissão da parte do agente, que a mesma 

seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido 

efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa. 

Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, o 

dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e 

negritei).

In casu, tenho que razão assiste a parte reclamante, pois tratando-se de 

garantia legal (art. 24 do CDC), esta é inconfundível com a garantia 

contratual (art. 50 do CDC), pois é de noventa dias o prazo decadencial 

para reclamar vício oculto, cumprindo ao fornecedor sanar o defeito, sem 

qualquer custo adicional, reputando-se nula a cláusula de exoneração da 

responsabilidade.

Porquanto prevalece a obrigação do vendedor de disponibilizar produto 

adequado ao fim a que se destina, portanto se o produto cama estava 

plenamente coberta pela garantia legal, sendo que no caso, além da 

garantia legal que lhe fora outorgada pela parte reclamada, e que se 

constitui num plus em favor do consumidor/reclamante.

Ocorre que, independentemente da inexistência de termo de garantia 

complementar de que trata o art. 50 do CDC, tem o autor direito à garantia 

legal do produto (art. 24 do CDC), ou seja, o consumidor tem a seu favor o 

prazo decadencial de noventa dias (art. 26, II, do CDC) para reclamar do 

defeito a partir da entrega do bem ou da constatação do vício oculto (art. 

26, §§ 1º e 3º, do CDC) e, uma vez invocado naquele lapso, ao fornecedor 

cumpre acatar o comando do adquirente (no caso presente, consertar as 

partes danificadas sem qualquer custo adicional).

Sobre o tema, disserta Cláudia Lima Marques que “a garantia, enquanto 

responsabilização por determinado risco, no caso por vício de adequação 

do produto ou serviço, pode ser legal, oriunda do próprio CDC, ou 

contratual, oriunda da manifestação de vontade do fornecedor-direto no 

contrato (garantia do comerciante), ou do fornecedor-indireto (garantia do 

fabricante, incluída no contrato como forma de estimular a venda de seus 

produtos). No sistema do CDC a garantia legal independe de termo 

expresso (art. 24), existe naturalmente, implícita, interna ao produto, é 

dever, ônus de todos os fornecedores, como estamos expondo aqui; 

enquanto a garantia contratual é facultativa, eventual, oriunda da 

manifestação de vontade expressa do fornecedor, devendo ser disposta 

em termo escrito (art. 50)” (in Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor. 2ª ed. SP: RT, 1995, pág. 425). (destaquei e negritei).

Dessa forma, comprovou-se que o não atendimento do autor é de 

responsabilidade da Empresa Reclamada, pois a responsabilidade é entre 

outras coisas, a obrigação de responder por seus próprios atos ou 

palavras, obrigação de responder por atos de outrem, a isso estando 

vinculado por lei ou contrato, bem como a obrigação de suportar as 

conseqüências da violação de um preceito legal, o que poderá ocasionar: 

pena, multa, reparação por perdas e danos, portanto, Dever de indenizar. 

Dever de restabelecer a situação anterior comprometida por conduta 

irregular ou ilegal. Dever de obediência à lei.

Eis o entendimento jurisprudencial dominante:

DIREITO DO CONSUMIDOR – INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE 

CAMINHÃO USADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO REDIBITÓRIO – 

CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DO 

ESTABELECIMENTO – PRAZO LEGAL DE GARANTIA NÃO EXPIRADO – 

OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO 

PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

– DEVER DE RESSARCIR RECONHECIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO – Tratando-se de garantia legal (art. 

24 do CDC), inconfundível com a contratual (art. 50 do CDC), é de noventa 

dias o prazo decadencial para reclamar vício oculto, cumprindo ao 

fornecedor sanar o defeito, sem qualquer custo adicional, reputando-se 

nula a cláusula de exoneração da responsabilidade, mesmo no caso de 

veículo usado, porquanto prevalece a obrigação do vendedor de 

disponibilizar produto adequado ao fim a que se destina (AC nº. 

2002.008587-7, Des. Gastaldi Buzzi). (TJSC – AC 2002.025227-7 – 

Tubarão – 3ª CDCiv. – Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato – J. 03.02.2006). 

(grifei e negritei).

APELAÇÃO CÍVEL - SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -COMPRA E VENDA - CONSUMIDOR - VÍCIO 

OCULTO EM VEÍCULO USADO - RECLAMAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL 

DE NOVENTA DIAS - CONSERTO COM FUNDAMENTO NA GARANTIA 

LEGAL - OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DE ASSEGURAR A QUALIDADE 

DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Tratando-se de garantia legal (art. 24 do CDC), inconfundível com a 

contratual (art. 50 do CDC), é de noventa dias o prazo decadencial para 
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reclamar vício oculto, cumprindo ao fornecedor sanar o defeito, sem 

qualquer custo adicional, reputando-se nula a cláusula de exoneração da 

responsabilidade, mesmo no caso de veículo usado, porquanto prevalece 

a obrigação do vendedor de disponibilizar produto adequado ao fim a que 

se destina (AC n.º 2002.008587-7, Des. Gastaldi Buzzi). (grifei e negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

ALEGADA MÁ-QUALIDADE – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO 

PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DECADÊNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

DE RECLAMAR POR VÍCIOS NO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – 

Embora a legislação consumerista garanta ao consumidor, no caso de 

vício de qualidade do serviço prestado pelo fornecedor, o direito de exigir, 

alternativamente e à sua escolha, entre: A reexecução dos serviços, sem 

custo adicional; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada; e, o abatimento proporcional do preço (art. 20 CDC), tal 

prerrogativa há de ser exercitada no prazo da garantia legal (art. 26 CDC), 

complementada pela garantia contratual (art. 50 CDC). Assim, deixando o 

consumidor de pleitear a restituição do preço pago pelo serviço no prazo 

legal, decai do seu direito em fazê-lo posteriormente. (TAPR – AC 

0245816-4 – (225241) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz Lauri Caetano da 

Silva – DJPR 10.12.2004). (grifei e negritei).

Portanto, se a empresa Reclamada, em primeira intenção, couber a 

reparação dos vícios de qualidade ou quantidade, nos termos previstos no 

§ 1º do art. 18 da Lei Consumerista.

 Ao invés de deixar para o Poder Judiciário solucionar o simplório impasse, 

deveria a requerida ser mais diligente e atender aos anseios legítimos do 

consumidor em ver trocada ou restaurada sua mercadoria.

Na verdade a empresa reclamada não propôs emprestar/trocar outro 

aparelho à autora, pelo simples fato de não se respeitar o consumidor, 

necessitando assim a intervenção do Poder Judiciário.

Os mestres Ada Pellegrini Grinover e outros em sua obra Código Brasileiro 

de Defesa do Consumidor – Comentado pelos autores do Anteprojeto – 6ª 

ed. – Edit. Forense Universitária – pág. 183 nos mostra que:

A substituição do produto é sanção civil mais conveniente e satisfatória 

para o consumidor quando se trata de fornecimento de eletrodomésticos. 

A despeito de o inciso se referir à substituição do produto por outro da 

mesma espécie, deve ser interpretado no sentido de permitir a substituição 

por outro da mesma espécie, marca e modelo. Quanto a Segunda 

alternativa do consumidor, que determina a restituição da quantia paga, 

tenha presente que o conceito de imediatismo é relativo e, sendo certo que 

numa conjuntura inflacionária, essa restituição deve ser corrigida 

monetariamente, prevalecendo a data base do efetivo pagamento do 

produto. (grifei e negritei).

Em relação ao dano moral, destarte, tenho que a situação vexatória e 

humilhante, vivenciada pela autora que ficou sem o seu refrigerador, 

instrumento primário do seu lar, e pior, sem saber se poderia ou não 

utilizá-lo, isso causou-lhe desconforto, chateação e aflição, isso por culpa 

da reclamada, sendo passível de indenização, para a autora dos prejuízos 

morais que esta sofreu.

No que respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, que após o advento 

da Constituição Federal de 1988, o dano moral passou a ser olhado sob 

uma nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a dignidade da pessoa 

humana foi elencada como um dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito. Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, ao nome, à 

intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, 

estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de cada preceito 

constitucional relativa aos direitos fundamentais.

Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que atinja os 

direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de 

sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações 

psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio 

moral.

A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a conseqüência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas.

Corroborando a lição do Prof. Sílvio de Salvo Venosa: "O dano moral 

abrange também os direitos da personalidade, direito à imagem, ao nome, à 

privacidade, ao próprio corpo etc. (...). Será moral o dano que ocasiona 

um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser 

examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o Juiz deve se 

voltar para a sintomatologia do sofrimento, a qual não se pode ser 

valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente." 

(Direito Civil - Responsabilidade Civil. Editora Atlas, 2002, pág. 31/32). 

(negritei e destaquei).

In casu, trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato.

 Nesse sentido, destaca-se ainda, a lição do Mestre Sérgio Cavalieri Filho, 

eminente Desembargador Aposentado do Eg. Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro:

Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a 

concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras 

palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio 

fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência 

comum. (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 

100/101). (negritei).

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p. 279). (negritei).

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência e 

severidade.

A indenização deve, ao mesmo momento, compensar o sofrimento do 

lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo configurar fonte de 

enriquecimento ou apresentar-se inexpressiva, valendo ressaltar que é 

importante atentar para o grau de culpa do agente e a situação econômica 

do demandante.

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial é no sentido de que:

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

“Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral”, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei).

CIVIL – DANO MORAL – BANCO – FINANCIAMENTO – ATRASO NO 

PAGAMENTO – INSERÇÃO DO NOME DO MUTUÁRIO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – MANUTENÇÃO INDEVIDA, APÓS O PAGAMENTO – 

POTENCIALIDADE LESIVA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE 

REFLEXOS MATERIAIS – CULPA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VERBA INCOMPATÍVEL COM 

AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E A REPERCUSSÃO DANOSA – 

EXCESSO – REDUÇÃO DO VALOR, MANTIDA NO MAIS A SENTENÇA – 1. 

É antijurídica e lesiva ao acervo moral da pessoa, a conduta da instituição 

financeira que, apesar de efetuado o pagamento da dívida, mantém, 

injustificadamente, por longo tempo, o nome do devedor inscrito em 

cadastro de inadimplentes, causando-lhe constrangimentos e restrições. 

2. A imposição da obrigação de indenizar por dano moral, em decorrência 

de injusta manutenção do nome em cadastro de maus pagadores, 
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independe de comprovação de reflexos materiais. 3. A indenização por 

dano moral deve ser arbitrada mediante estimativa prudencial que leve em 

conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e 

dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (RT 706/67). 

Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso. (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). (grifei e 

negritei).

ISTO POSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a 

Reclamada, DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETRODOMÉSTICOS 

S/A (CITY LAR), à devolução das quantias pagas referente ao produto 

LAVADORA Arno Lavete Int Gold MI08 8 Kg, com juros e correção 

monetária a contar da dat da aquisição e ao pagamento de indenização 

por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à Reclamante, 

IRACI DOS SANTOS, também já qualificado, acrescidos de juros e 

correção monetária a partir deste decisum.

 Outrossim, CODNENO ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando que caso o 

condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37894 Nr: 465-46.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 

Grosso CRF MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Droga Sara Drogaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Mendes dos Santos 

Souza - OAB:9.471-MT, PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

549,30 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 99. Este valor deverá ser 

pago de forma separada, sendo R$ 476,59 (quatrocentos e setenta e seis 

reias e cinquenta e nove centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 72,71 (setenta e dois reais e setenta e um centavos)para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127034 Nr: 6753-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Aquino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:OAB/MT 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da juntada do mandado 

do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102159 Nr: 2992-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLECIANO FRANCISCO FELICIANO, MARCOSONEY 

FELICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, 

Mineração Apoena S/A, Transminas Mining Terraplenagem Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique Nunes Paz - 

OAB:OAB/DF 19.260, LUCIANO VALENTIM DE CASTRO - OAB:21487

 Suspendo o feito pelo prazo de 30 dias para que as partes apresentem 

proposta de acordo.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000465-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE SOUZA FERREIRA (RÉU)

KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA (RÉU)

VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA (RÉU)

F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000465-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

LTDA - ME, KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA, VALDEIR DE 

SOUZA FERREIRA, VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA Vistos. RECEBO a 

petição de id. 13046050 como emenda à inicial. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 17 de agosto de 

2018, às 15h00 min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado de 

pagamento que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos à ação monitória será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Anote-se, ainda, no mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na 

hipótese de não haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não 

sendo ofertado embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde já FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 
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(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 3 de junho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40858 Nr: 3153-78.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

580,94 (quinhentos e oiteta reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 173. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 475,12 (quatrocentos e setenta e 

cinco reais e doze centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

105,82 (cento e cinco reais e oitenta e dois centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80313 Nr: 2399-63.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veridiano Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27518 Nr: 2496-10.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpia Coelho Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88456 Nr: 389-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina de Freitas, Diogo Freitas Franco, Gilberto 

José Franco Neto, Rafaela Freitas Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rancho Fundo Terraplenagem e Pavimentação 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirela Souza de Brito - 

OAB:OAB/RJ 160907

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte requerida a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) 

dias sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com 

o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 9016 Nr: 115-44.1996.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Cayres Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Clineu Bittencourt Dias, Dalva do 

Rosário Garcia Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91371 Nr: 2899-61.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82697 Nr: 47-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria Alves Romualdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85388 Nr: 2977-89.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo Guilherme dos santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89302 Nr: 1154-46.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87172 Nr: 4865-93.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Niviana da Silva Almeida, MHSAC, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos de Melo Carola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94389 Nr: 5262-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84453 Nr: 1957-63.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Irineu Suquerê

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53899 Nr: 5187-55.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Cristina Ribas, Douglas Francisco Sentene

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizetti Luiz de Freitas, Construtora 

Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370/O, JOAO 

PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13882, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49402 Nr: 784-43.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmisson Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte requerida a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) 

dias sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com 

o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81751 Nr: 3948-11.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Freitas Faria e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte requerida a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) 

dias sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com 

o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 208-16.2010.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Vorpagel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 
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05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

388,77 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 99 verso. Este valor 

deverá ser pago de forma única, sendo 388,77 (trezentos e oitenta e oito 

reais e setenta e sete centavos)para recolhimento da guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 22190 Nr: 1535-06.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Sespedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3920/MT.

 Certifico para os devidos fins de direito que, conforme expedição de 

alvarás de fls.264 e 268, bem como informação de fls.271, abro vista a 

parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85421 Nr: 3008-12.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de agravo de 

instrumento às fls. 154/157 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, 

abrimos vistas à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63395 Nr: 3735-39.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Luis Messias Pierangeli, Maria Aparecida 

Pereira Pierangeli, Luiza Maria Pereira Pierangeli, Andre Pereira Pierangeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308, Willian Cézar Nonato da Costa - OAB:12985

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a apresentação 

Embargos de Declaração, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 129149 Nr: 7750-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alexandre Andrade Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE JERONIMO SILVA - 

OAB:16046

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo a advogada constituída para manifestar-se sobre o cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 108670 Nr: 5659-46.2015.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: washington Rodrigues de 

Oliveira - OAB:21885 GO

 Vistos etc.

I. Designo audiência de interrogatório para 19/4/2016, às 17h00. (MT).

 II. Intime(m)-se o(s) acusado(s) para que seja(m) ouvida(s) na data 

designada, devendo constar no mandado a data, hora e o local da 

audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Intime-se o réu, na pessoa de seu patrono (D.J.E.).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108670 Nr: 5659-46.2015.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: washington Rodrigues de 

Oliveira - OAB:21885 GO

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

intimo ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) washington Rodrigues de Oliveira - 

21885 GO, para audiência de interrogatório para 19/4/2016, às 17h00. 

(MT) , O referido é verdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108670 Nr: 5659-46.2015.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: washington Rodrigues de 

Oliveira - OAB:21885 GO

 Certifico que não constou o nome do advogado do requerido na 

publicação anterior, razão pela qual faço reenvio do despacho do dia 

18/01/2016.Vistos etc.I. Designo audiência de interrogatório para 

19/4/2016, às 17h00. (MT). II. Intime(m)-se o(s) acusado(s) para que 

seja(m) ouvida(s) na data designada, devendo constar no mandado a 

data, hora e o local da audiência.III. Cientifique-se o Ministério Público.IV. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante.V. Intime-se o réu, na pessoa de seu 

patrono (D.J.E.).VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 131539 Nr: 8809-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa, Simone Virginia Castro 

Brazão, Welington de Jesus Rodrigues, Andersen Pacheco de Carvalho, 

Alex Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Denilson Reis de Oeiras - 

OAB:9380-PA, FELIPE CARLOS ALMEIDA - OAB:19847/O, JOICE 

JERONIMO SILVA - OAB:16046, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico e dou fé que, remeto os autos a Publicação da intimação dos 

Advogados Dr. Felipe Carlos Almeida e Dr. Ramão Wilson Júnior, do inteiro 

teor do despacho: "I. Intime-se o advogado Felipe Carlos Almeida para que 
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junte aos autos procuração para regular representação quanto ao pedido 

de restituição de ref. 294, no prazo de até 05 dias.II. Ademais, abrito em 

favor do advogado nomeado, Dr. Ramão Wilson Junior, honorários 

advocatícios em valor equivalente 2 URH, em razão dos serviços 

prestados nos autos, em consonância com a tabela OAB/MT e artigo 85 do 

Código de Processo Civil"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54276 Nr: 4116-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para que apresente as 

razões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54276 Nr: 4116-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 AÇÃO PENAL Nº 4116-13.2012.811.0013 – CÓD. 54276.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: THIAGO DA SILVA

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação penal em 

face de Thiago da Silva, qualificado nos autos, imputando-lhe as sanções 

previstas no art. 180, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso 

narrado nos seguintes termos:

“(...) Nos meses de maio e junho de 2009, em horários diversos, em 

inúmeros locais, neste município de Pontes e Lacerda/MT, CLAUDIO DE 

OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE DIAS ROSA e THIAGO DA SILVA, 

conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, 

em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme Auto 

de Apreensão de fls. 40/41.

SÍNTESE DOS FATOS

Conforme apurado, Adriano Oliveira da Silva e Leandro Alves Pereira da 

Silva, na companhia de menores infratores (apurado em procedimento 

próprio) por ocasião dos fatos, dirigiram-se até os locais onde os bens 

móveis encontravam-se estacionados, e utilizando uma chave, ligavam os 

veículos e evadiam-se na sequência.

Dessume-se, igualmente, que uma vez na posse das motocicletas 

aludidas, os acusados Adriano Oliveira da Silva e Leandro Alves Pereira 

da Silva, na companhia dos menores, revendiam os veículos para 

terceiros.

Consta, por fim, que os denunciados Claudio de Oliveira, Carlos Henrique 

Dias Rosa e THIAGO DA SILVA, mesmo cientes da origem espúrias dos 

veículos, decidiram adquiri-los.

Após proceder investigações preliminares acerca dos furtos que vinham 

ocorrendo nesta Comarca, a Polícia Judiciária de Pontes e Lacerda 

deflagrou a operação “Duas Rodas”, a qual culminou na elucidação dos 

fatos, na recuperação de parte da res furtiva, bem como na identificação 

dos autores da empreitada criminosa (sic)”.

2. A denúncia foi recebida em 17 de abril 2012 (fl. 154), sendo 

determinada a citação do réu para apresentar a resposta/defesa 

preliminar, a qual ocorreu às fls. 199 pela Defensoria Pública atuante 

nessa comarca.

3. Durante a instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas: Luciene 

Matos do Carmo, Luiz Felipe Rodrigues Duarte, Patrícia Garcia Duarte, 

Thiago Pedrosa Franco, Fabíola de Souza, as testemunhas Antônio 

Desuite Alves, Gildo Marques de Arruda e Mário de Jesus Oliveira, cujos 

depoimentos foram gravados em mídia digital anexada aos autos, sendo 

decretada a revelia do acusado.

4. Nas alegações finais apresentadas sob a forma de memoriais, o 

Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia nos termos em 

que foi proposta, por outro lado, a Defensoria Pública, requereu a 

absolvição pela insuficiência probatória.

II. FUNDAMENTAÇÃO

5. Analisando com acuidade, constato que inexistem questões prejudiciais 

que pendam de apreciação, assim como não verifico a existência de 

causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o prosseguimento da 

análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício e encerrar nessa 

fase.

6. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.

II.1 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA

7. O crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, está delimitado 

nos seguintes termos:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

II.2 – DA MATERIALIDADE

8. A materialidade está comprovada por dos elementos que 

consubstanciam o Inquérito Policial n. 281/2009/DPPL/MT, mormente 

boletins de ocorrência n. 1030801.09.011422-2, 1030801.09.011794-0, 

1030801.09 .011514-9 ,  PM/URB-521,  1030801 .09-011860-1 , 

1030801.09.011980-6, PM/URB-562, 1030801.09.012022-8, PM/URB-572, 

1030801.09.012007-2, 1030801.09.012029-5, 1030801.09.012076-1, 

1030801.09.012077-0 e 1030801.09.012193-1 (fls. 10/26), auto de 

apreensão, compromisso e avaliação (fl. 31/33, 40/43, 124/125 e 148/149) 

termo de declarações (fls. 27, 44/45, 47/48, 50/51, 53/54, 85/87, 89, 96/98, 

100, 107, 111/112, 114, 117, 127 e 135), relatório de investigações 

preliminares (fls. 36/39), relatório policial (fls. 148/150), inclusive pelos 

depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

9. Considerando a existência do delito antecedente – roubo/furto -, o qual 

constitui elementar para consumação do crime de receptação, é 

admissível que as provas da materialidade do delito antecedente 

contribuam para a configuração da receptação, o que restou devidamente 

abarcado nos autos, por meio dos elementos indicados alhures.

II.2.1 – DA AUTORIA

10. A autoria delitiva está devidamente demonstrada nos autos, pois os 

elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 

281/2009/DPPL/MT, assim como as provas judicializadas atestam que o 

acusado THIAGO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de 

sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de 

crime, sobretudo quando analisado que este confessou o delito na faze 

extraprocessual.

11. De início, ressalto que a notitia criminis de cognição direta/imediata se 

materializou pelos boletins de ocorrências acostados aos autos, os quais 

atestaram que as vítimas compareceram no órgão policial noticiando os 

furtos/roubos de suas motocicletas, razões que desencadearam a 

operação “Duas Rodas”.

12. Ao longo das investigações preliminares foram inquiridas diversas 

testemunhas, inclusive os adolescentes infratores que participaram dos 

delitos patrimoniais narrados nesses autos, ocasião em que elucidaram os 

fatos e chegaram nas demais autorias que recaíram nos denunciados 

desmembrados e no réu Thiago da Silva.

13. Interrogado na fase inquisitorial (fl. 56/57), o acusado Thiago da Silva 

confessou o crime de receptação nos seguintes termos: “QUE o 

interrogado relata que comprou uma motocicleta, marca Honda/CG Titan, 

cor verde, 2000/2000, pelo preço de R$ 500,00 reais da pessoa de 

Adriano e quem lhe arrumou esse negócio foi a pessoa de Edinaldo, o qual 

mudou-se para Lucas do Rio Verde; QUE passado alguns dias depois 

comprou uma motocicleta marca Honda/C100 Biz, cor verde da pessoa de 

Wilker e que pagou o valor de R$ 200,00, mas pagou da seguinte forma 

entregou uma caixa de pasta de cocaína e uma porção de maconha; QUE 

essa droga o interrogado trouxe de Cuiabá, onde adquiriu; QUE havia pago 

o valor de R$ 100,00 na droga; QUE essa motocicleta também foi vendida 

para o Edinaldo; QUE o interrogado desconfia que o Edinaldo tenha levado 

essas motocicletas para Bolívia, onde teria trocado por pasta base de 

cocaína; QUE o interrogado tinha conhecimento que as motocicletas eram 
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furtadas, mas o Adriano e o Wilker dizia que as motocicletas eram 

financiadas.”

14. Corroborando os elementos informativos, tem-se as declarações 

judicializadas das vítimas Luciene Matos do Carmo, Luiz Felipe Rodrigues 

Duarte, Patrícia Garcia Duarte, Thiago Pedrosa Franco e Fabíola de Souza, 

as quais confirmaram a ocorrência dos crimes patrimoniais.

15. Além disso, o Investigador de Polícia Gildo Marques Arruda que 

realizou as diligências correlatas no caso em apreço, relatou em juízo de 

forma coerente e pormenorizada que o acusado Thiago da Silva comprou 

as motocicletas dos demais denunciados por valor ínfimo, inclusive 

reafirmou que o acusado tinha ciência inequívoca da origem dos bens.

16. Portanto, verifico que os depoimentos dos policiais prestados ao longo 

da persecução penal são uníssonos em descrever com clareza e exatidão 

o desenrolar dos fatos, o que, por consequência, comprova os indícios 

até então existentes, na medida em que indicaram com firmeza a autoria 

delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias narradas 

nos boletins de ocorrências, inclusive com a confissão extrajudicial do 

réu.

17. É forçoso destacar que a versão dada pelo policial merece relevância, 

visto que ratificou suas declarações em sede inquisitorial, bem como 

incorporou os elementos informativos e acervos probatórios, não podendo 

ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez 

que, como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de 

dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte, CPP).

18. Aliás, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou 

extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que 

harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório.

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que 

são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros 

elementos de prova inclusive circunstâncias”. (STF - RTJ 88/371)

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer 

elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se 

amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado 

Navarro - RJD 15/47)

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento 

de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em 

circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a 

insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 

6ª C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573).

19. Como se sabe, o dolo no crime de receptação é a vontade de adquirir, 

receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou a de influir para que 

terceiro o faça. Exige-se, porém, que o agente saiba que se trata de coisa 

produto de crime, sendo que no caso dos autos, a elementar do tipo 

restou inconteste, diante das declarações dos policiais e confissão 

extrajudicial do réu.

20. Ressalta-se, ainda, que é possível concluir sem maiores esforços que 

o acusado tinha total conhecimento sobre a origem ilícita do bem, pois 

adquiriu/recebeu/transportou, em unidade de desígnios – réus 

desmembrados, o veículo de pessoa desconhecida, por valor 

notadamente inferior ao de mercado (Valores R$ 200,00 e 500,00) e sem 

exigir comprovação acerca da licitude do bem, inclusive sabendo trata-se 

de veículo oriundo de crime patrimonial.

21. Portanto, analisando as provas colhidas, verifico que o depoimento 

dos agentes da lei, aliado às circunstancias dos fatos, bem como aos 

demais elementos que envolvem o caso, demonstram claramente a autoria 

delitiva do crime de receptação dolosa, não havendo lugar para absolvição 

sob o argumento da insuficiência probatória.

22. Certo é que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, 

isto é, os que se consubstanciam o Inquérito Policial n. 281/2009/DPPL/MT, 

mormente boletins de ocorrência n. 1030801.09.011422-2, 

1030801.09 .011794-0 ,  1030801.09 .011514-9 ,  PM/URB-521 , 

1030801.09-011860-1 ,  1030801.09 .011980-6 ,  PM/URB-562 , 

1030801.09 .012022-8 ,  PM/URB-572,  1030801 .09 .012007-2 , 

1030801.09.012029-5, 1030801.09.012076-1, 1030801.09.012077-0 e 

1030801.09.012193-1 (fls. 10/26), auto de apreensão, compromisso e 

avaliação (fl. 31/33, 40/43, 124/125 e 148/149) termo de declarações (fls. 

27, 44/45, 47/48, 50/51, 53/54, 85/87, 89, 96/98, 100, 107, 111/112, 114, 

117, 127 e 135), relatório de investigações preliminares (fls. 36/39), 

relatório policial (fls. 148/150), foram devidamente corroborados em juízo, 

uma vez que todas as circunstancias e narrativas estão coesas entre si, 

razão porque em seu conjunto, são íntegros e incontroversos.

23. Assim, além de comprovada a materialidade e autoria do crime de 

receptação dolosa, resta configurada, também, a adequação típica, uma 

vez que a conduta praticada pelo acusado THIAGO DA SILVA, qual seja, 

adquirir, receber, transportar e conduzir, em proveito próprio ou alheio, 

coisa que sabe ser produto de crime, amolda-se perfeitamente ao tipo 

penal descrito no artigo 180, do Código Penal.

24. Desta forma, não há como absolver ou desclassificar a conduta 

descrita na denúncia tal como postulado pela defesa, pois existem 

elementos, provas e circunstâncias suficientes para imputar ao acusado a 

autoria do delito, diante da ciência acerca de sua origem, inclusive quando 

analisado que a versão apresentada pelo réu integra as investigações 

policiais, bem como as declarações judicializadas dos agentes.

25. Portanto, diante de todo exposto alhures, aliado aos elementos 

informativos colhidos na fase inquisitorial e corroborado pelas provas 

produzidas em juízo, entendo constituir acervo probatório suficientemente 

apto a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor 

condenação, tendo em vista a percepção quando da colheita do acervo 

probante.

26. Não há mais questionamentos a serem feitos, uma vez que inexiste 

qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e 

autoria delitiva, pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e 

fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em 

desfavor do acusado.

V – DISPOSITIVO

27. Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, 

CONDENAR o acusado THIAGO DA SILVA como incursos nas sanções 

previstas no art. 180, caput, do Código Penal;

VI – DA DOSIMETRIA DA PENA

28. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

29. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não 

devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores 

do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: tendo em vista que inexistem informações concretas 

acerca de condenação criminal passada em julgado, que não tem força de 

gerar a reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Nesse 

ponto, deve ser valorado negativamente, diante da conduta do agente que 

é voltada a criminalidade, posto que o acusado possui duas condenações 

transitadas em julgado por fatos posteriores ao dos autos, as quais não 

configuram maus antecedentes ou reincidência (Guia de Execução 

Definitiva, recebida da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, extraída do 

Processo Crime nº 1047-06.2011.811.0078, Cod 41079, sendo o réu 

condenado por infração ao artigo 33"caput", art. 35 da Lei nº 11,343/06, 

pena em relação ao trafico de drogado de 8 anos e 2meses de reclusão 

em regime fechado, e 816 dias multa. Em relação a associação para o 

tráfico de drogas: 4 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, e 952 

dias-multa em razão de 1/30 do salário mínimo vigente na epoca dos fatos. 

Trânsito em Julgado 08/10/2014para MP, 16/09/2014 para Defesa e réu. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 363 de 558



Anotado 03/12/2014).

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

30. Pena-base: tendo em vista que existe uma circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 1 ano e 5 meses de reclusão.

31. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes 

a serem consideradas, razão porque mantenho a pena em 1 ano e 5 

meses de reclusão.

32. Na terceira fase, inexistem, também, causas de aumento ou de 

diminuição a serem consideradas, razão porque mantenho a pena em 1 

ano e 5 meses de reclusão.

33. Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade 

cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 

10 e o máximo de 360 dias-multa – CP, art. 49 – e, portanto, considerando 

as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, 

condeno-o, ainda, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, atribuindo 

valor mínimo à unidade.

34. Assim, fixo a PENA FINAL, para este delito, em 01 ANO E 5 MESES DE 

RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, as quais torno definitivas nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.

35. Regime de pena: nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo 

o regime inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda.

36. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: duas restritivas de direitos, a serem 

fixadas pelo juízo execucional no momento oportuno.

37. Da prisão preventiva: considerando o quantum de pena aplicado ao 

réu, entendo que resta inviabilizada qualquer prisão decorrente da 

presente sentença condenatória, motivo pelo qual com fundamento no art. 

387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, razão porque concedo o direito de 

recorrer/permanecer em liberdade, diante da ausência, por ora, dos 

requisitos da segregação provisória (art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do 

CPP).

38. Detração penal: considerando que a pena privativa de liberdade do 

acusado foi substituída por pena restritiva de direito, deixo de reconhecer 

o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não traria 

nenhum resultado prático na atual fase processual.

39. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração1, 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

40. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem art. 974 da 

CNGCGJ/MT.

41. Deixo de condenar os réus ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

42. Deixo de condenar em honorários, pois trato de ação penal pública, na 

qual o Ministério Público é titular da ação penal, não há que se falar em 

fixação de honorários advocatícios ou aqueles de sucumbência, bem 

como defendido pela Defensoria Pública, sem a nomeação de advogado 

dativo para isso.

43. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que:

a) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

d) expeça-se guia de execução penal, ressalvada a hipótese de 

expedição da guia de execução após eventual confirmação da sentença 

condenatória em segunda instância, o que somente poderá ocorrer 

mediante decisão judicial específica; e

e) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

44. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado aos 

acusados se desejam recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do 

art. 1.421 e ser parágrafo único da CNGCGJ/MT.

45. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI” - P. I. Cumpra.

 Pontes e Lacerda/MT, 10 de abril de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-38.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 13h40min.

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

CARTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PELO CORREIO Pontes e Lacerda, 20 de 

julho de 2018. Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de 

Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Autos nº 1000363-21.2018.811.0013 - PJE Promovente: JOSÉ 

AILTON PEREIRA DA CRUZ Promovida: CLARO S/A - CNPJ: 

40.432.544/0001-47 - pessoa jurídica de direito privado, com endereço na 

RUA FLÓRIDA, Nº 1.970, BAIRRO: CIDADE MONÇÕES, CIDADE: SÃO 

PAULO-SP, CEP: 04.565-001, NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE 

LEGAL. Prezado Senhor: A presente extraída dos autos supra 

identificados, em conformidade do art. 18, I e II, da Lei 9.099/95, tem por 
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finalidade CITAR essa empresa POR SEU BASTANTE REPRESENTANTE 

LEGAL, com o fito de que Vossa Senhoria, tome ciência do inteiro teor da 

presente ação, consoante petição inicial e despacho, cujas cópias 

seguem anexas, fazendo parte integrante desta e, INTIMÁ-LA a fim de que 

compareça perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 

Paraná, 2054 – B. SÃO JOSÉ, nesta cidade e Comarca de PONTES E 

LACERDA – MT., no DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13H40MIN., para a 

audiência CONCILIATÓRIA, oportunidade em que poderá, oferecer 

CONTESTAÇÃO, por escrito ou oralmente, por si ou através de advogado, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, SOB PENA DE REVELIA, conforme enunciado nº 04 do 

Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso. 

ADVERTÊNCIA: Ficando desde já devidamente advertida de que não 

comparecendo à audiência e até mesmo não contestando, serão 

presumidos e aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, quanto à matéria fática na exordial (fulcro nos arts. 285 e 319 do 

CPC), sendo-lhe ainda aplicado o instituto da revelia (art. 20 e art. 18, § 1º, 

da mesma Lei), proferindo-se julgamento de plano em caso de sua 

ausência. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria cordiais 

saudações e respeito, Atenciosamente. GRACILENE MARTINS BATISTA 

DE ASSIS Gestora Judiciária em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TOLEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO CAMILO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de agosto de 2018, às 14h30min.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE DURANTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (REQUERIDO)

ANDREIA MARTINS TRABACH (REQUERIDO)

 

Certifico que foi expedido cartas de citações para o promovido

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE DURANTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (REQUERIDO)

ANDREIA MARTINS TRABACH (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 27 de julho de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RAMALHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 

14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE DURANTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TOLEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 

14h20min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)
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ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010509-70.2016.8.11.0013 REQUERENTE: EDI CARLOS 

LIMEIRA DE FREITAS REQUERIDO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

Vistos etc. Intime-se o advogado da parte promovente para dar 

prosseguimento no feito. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 18 de julho de 

2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000784-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CHARUPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000784-11.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIMAR CHARUPA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (negritei e destaquei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que 

determina que: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. (negritei e 

grifei). In casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda 

que devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000955-02.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO LINO DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento por se encontrar devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DO JUIZADO Em contestação a 

reclamada arguiu a preliminar de INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO ante a 

necessidade de perícia técnica, mas tal preliminar também não merece 

prosperar, pois há outros elementos probatórios que superam a 

necessidade de pericia técnica, e o convencimento do juízo poderá ser 

formado, assim, não faz necessário qualquer perícia, rejeito tal preliminar. 

FUNDAMENTO E DECIDO Superadas as questões preliminares, passo à 

análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida no 

valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais), negando qualquer 

vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça 

gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos 

órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a 

relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. Para infirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação, emitido pelos 

órgãos responsáveis (SPC/SERASA/SCPC). No entanto, depreende-se 

deste que há outras negativações existentes em nome do autor. A parte 

ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de 

direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e 

que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que trata-se de 

devedor contumaz, e ainda requereu condenação em pedido contraposto, 

pois que da venda de produtos que deu-se de forma parcelada, o autor 

quitou varias parcelas, deixando de pagar as que ensejaram a restrição. A 

parte ré juntou ao processo documentação probatória da contratação de 

seus serviços, demonstrando o vinculo entre as partes na relação 

consumerista: contrato com assinatura de testemunhas. Assim não se 

sustenta a tese de desconhecimento. Provou que a promovente a relação 

entre as partes. Ademais, as provas produzidas em audiência de 

instrução demonstram que o autor residiu na cidade de Comodoro, local 

onde houve a origem do debito. E ainda, provou que há outras restrições 

no nome do autor, que inclusive tem conhecimento. Concluo, 

desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a analise em 

conjunto das provas levantadas pelo promovido apontam para uma legitima 

contratação. Assim, não tendo a parte promovente comprovado que 

procedeu a quitação do debito, tenho que a negativação é medida legal. 

Até porque, em peça vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A 
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EMPRESA, porem tal alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE 

DOS FATOS. Todas as informações correspondem aos documentos 

juntados na exordial e na defesa, sendo incontroverso a contratação dos 

serviços, pois a parte autora desde a inicial afirma existir tal vinculo. A 

empresa acosta documentos que comprovam que a parte realizou 

contratação pessoal realizando compras de produtos da reclamada, em 

contrapartida a autora não prova a quitação da dívida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados pela parte autora na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, e 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE A PAGAR AO RECLAMADO o valor de 

R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais), conforme pedido contraposto, a 

ser atualizado da data do vencimento da divida, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar anteriormente deferida. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Após, Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000958-54.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LORIVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, I, CPC, em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM 

RAZÃO DA MATÉRIA – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, 

atenho-me à preliminar levantada no bojo contestatório, alegando 

necessidade de perícia, mas tal preliminar não merece prosperar, pois o 

que se julga nesses autos é o cabimento ou não da obrigação de fazer 

dos entes requeridos, vez restar provado a necessidade tratamento 

médico/medicamento prescrito conforme laudos médicos acostados, por 

tanto, tal situação não faz necessário qualquer perícia, assim, REJEITO A 

PRELIMINAR SUSCITADA. A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu ainda a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. No tocante a tese de 

ilegitimidade passiva, também resta afastada, pois conforme será melhor 

debatido na fundamentação, o entendimento majoritário para a situação 

ora debatida inclina-se para a responsabilidade dos requeridos até mesmo 

de forma solidária. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas as preliminares suscitadas passo à análise do mérito. Os 

pedidos da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por LORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 

devidamente qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Aduziu a parte autora em suas razões 

iniciais que “Conforme relatório médico anexo, feito pelo Dra. Carla Bortoli, 

médica otorrinolaringologista, o paciente sofre de desvio de septo nasal e 

hipertrofia dos cornetos inferiores (CID10 J34.2 e J34.3), enfermidade que 

causa obstrução nasal e dificuldades respiratórias. O único tratamento 

possível é a correção cirúrgica, conforme receituário médico. O paciente 

está com o laudo do risco cirúrgico pronto desde maio de 2017 e 

necessita ser encaminhado para o profissional especialista para que se 

proceda a cirurgia de septoplastia e turbmetonia, no entanto, apesar de ter 

procurado várias vezes a Secretaria de Saúde Municipal para que lhe 

fosse fornecido o tratamento, não obteve sucesso”. Assim, alegou não 

possui condições financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a 

presente demanda para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Pontes e Lacerda custeiem o tratamento em questão. À 

análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos 

constitucionais, os quais asseguram a todo cidadão, no exercício de sua 

dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, 

“caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição 

da República de 1988. Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que o 

direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte 

tratamento prioritário, posto integrar o mínimo existencial, as necessidades 

básicas, sem os quais a dignidade humana se queda comprometida. Daí 

que princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da 

saúde, como o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem 

ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do 

caráter programático das normas sociais e ausência de solidariedade 

entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal 

Federal, em precedente que peço a devida vênia para transcrever “in 

verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 367 de 558



provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para determinar o cumprimento daquele comando originário, 

o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é matéria 

afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão na realização dos 

exames ora pleiteados. Insta-se que o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Pontes e Lacerda, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Município de Pontes e Lacerda, aduziu, em suma, não ser o órgão 

competente, indicando a responsabilidade do Estado. A saúde não se 

constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico direito 

subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 

(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o remansoso 

entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À 

SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINAR. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DO ESTADO 

DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão antecipatória 

de tutela não acarreta perda de objeto, por perda superveniente do 

interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a necessidade de o 

paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a impossibilidade de 

arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear os gastos da 

c i ru rg ia .  4 .  Ape lação e  remessa  o f i c ia l  improv idas . 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie os a cirurgia 

pleiteada e ainda, que se realiza laudo do risco cirúrgico, visto que o autor 

já havia providenciado o referido laudo desde maio de 2017 e não será 

valido para a vindoura cirurgia da parte autora LORIVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS, (que se proceda a cirurgia de septoplastia e turbmetonia), qual 

seja, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como outros 

procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da 

requerente, devendo entrar em contato com o profissional responsável em 

caso de dúvidas quanto às especificações técnicas, assim como que o 
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MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA forneça os meios necessários de 

deslocamento e estadia da autora e de um acompanhante indicado por ele 

quando da realização do tratamento médico ora deferido, sob pena de 

sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 

536, § 1º, do NCPC). Defiro a liminar requerida, cumpra-se sob pena de 

multa fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, até o limite de 

3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNE CAROLINE PEREIRA MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000855-47.2017.8.11.0013. REQUERENTE: THAYANNE CAROLINE 

PEREIRA MUNHOZ REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., M.I. 

REVESTIMENTOS LTDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Inicialmente uma das reclamadas arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não é o réu vendedor do 

produto, sendo apenas um intermediário, mas tal preliminar não merece 

prosperar, pois entendo se tratar de responsabilidade solidária, assim, 

rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões 

preliminares, passo à análise do mérito. Trata-se de Reclamação Cível que 

THAYANNE CAROLINE PEREIRA MUNHOZ move em desfavor da LOJAS 

AMERICANAS S.A e M.I. REVESTIMENTOS LTDA, alegando em síntese, 

que adquiriu da empresa reclamada, um guarda roupas e o mesmo não 

fora entregue em data alguma, sendo-lhe informado que um terceiro 

desconhecido da autora havia recebido o produto, ou seja, houve o 

extravio do produto pela transportadora, e apesar dos inúmeros contatos 

do autor, não conseguiu a devolução dos valores nem a entrega do 

produto. Ao final, pede a procedência do pedido com a condenação da 

empresa ré nos danos morais e materiais. A reclamada M.I Revestimentos 

LTDA apresentou a sua peça contestatória, alegando, em síntese, extravio 

do produto pela transportadora e falta do mesmo em estoque. Quando a 

Lojas Americanas alegou a preliminar já rejeitada, que a parte autora não 

teria sofrido danos extrapatrimoniais, que sem ato ilícito não há qualquer 

responsabilização. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste 

sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

(negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: "a) ação ou omissão do 

agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou 

culpa do agente.” (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A 

Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz "... que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar" (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei) In casu, 

restou incontroverso a não entrega do produto adquirido pela parte 

Reclamante, pois a parte reclamada não conseguiu comprovar que os 

mesmos foram ou não entregues diretamente para a autora, aliás, ônus 

esse que lhe cabia segundo o Art. 6º, inc. VIII do CDC. Pois bem. Temos 

por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à Requerente. Tanto é assim que 

o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como 

destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. De efeito, à hipótese em testilha 

aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

Reclamada como fornecedora de produtos e serviços e a Reclamante 

como consumidora final, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 

do CDC, eventuais danos causados a esta devem ser respondidos de 
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forma objetiva, pela Reclamada, independentemente do grau de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Ainda, merece 

aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor “a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos”. 

(negritei). Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetido, por culpa da Reclamada, é passível de indenização. Neste 

sentido: “CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FALTA DE ENTREGA DOS 

PRODUTOS ADQUIRIDOS. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS ANTERIORMENTE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIRÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. DANOS 

MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. O VALOR INDENIZATÓRIO, ALÉM DE 

COMPENSAR O OFENDIDO, DEVERÁ REPRESENTAR PUNIÇÃO AO 

OFENSOR, PARA DESESTIMULÁ-LO DA PRÁTICA LESIVA. REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.” (TJBA 

- Processo nº 6069-0/2003-1 - Relatora: Juíza Márcia Borges Faria - 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – 

julgado em 25/04/2005). (negritei). “Recurso inominado. Responsabilidade 

Civil. Má prestação de serviço. Venda efetuada sem a entrega do bem. 

Dano moral. Indenização devida. Recurso não provido.” (TJBA – Processo 

JEITA-TAM-02642/05-1 – Relatora: Juíza Daisy Lago Ribeiro Coelho - 

Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – 

julgado em 21/03/2007). (negritei). “CONSUMIDOR. BRASIL TELECOM. 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA ENTREGA DE APARELHO 

CELULAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS PROBLEMAS COTIDIANOS. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71001228642, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José 

Schmitt Santanna, Julgado em 27/02/2007). (negritei). “Dano moral e 

material. Má prestação do serviço. Demora de dois meses na entrega de 

produto adquirido. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente 

provido.” (TJBA - Processo: 333/06-1 - Relatora: Juíza Maria Carlota 

Sampaio dos Humildes Oliveira - Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais – julgado em 12/02/2007). (negritei). Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos sofridos. No que 

respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, que após o advento da 

Constituição Federal de 1988, o dano moral passou a ser olhado sob uma 

nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a dignidade da pessoa humana 

foi elencada como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à 

privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, estão inseridos 

no direito à dignidade, base essencial de cada preceito constitucional 

relativa aos direitos fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido 

em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, 

trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente 

para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e 

afetiva de seu patrimônio moral. A doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a conseqüência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Nesse 

sentido, destaca-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho, Eminente 

Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro: “Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a 

concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras 

palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio 

fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência 

comum.” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 

100/101). (negritei). Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por 

danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. É de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. ISTO POSTO, e de 

tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e da jurisprudência, e 

com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o pedido inicial, para 

CONDENAR as Reclamadas SOLIDARIAMENTE, a pagar a parte 

Reclamante, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, 

desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão. 

CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE a ressarcir o valor de R$ 

883,98 (oitocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso, 

conforme súmula 43 do STJ. E, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-83.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BARBOSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000053-83.2016.8.11.0013. REQUERENTE: OSVALDO BARBOSA 

BATISTA REQUERIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINELI Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – REVELIA 

Inicialmente o reclamante arguiu a preliminar de Revelia, vez que em um 

dos termos de audiência conciliatória consta a ausência da parte 

promovida. No entanto, eis que após ser devidamente citada a reclamante 

compareceu em audiência designada para 04/09/17, conforme ID 9741392. 

Porém, verifico que há certidão nos autos atestado a intempestividade da 
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contestação, por tanto, acolho tal preliminar, decreto a revelia da 

reclamada. FUNDAMENTO E DECIDO A inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Embora a reclamada seja revel, tenho que tais 

efeitos não podem ser absolutos. Isso quer dizer, em outras palavras, que 

a revelia do réu, por si só, não determina a vitória do autor, embora 

redunde em efetivo domínio de posição de inegável vantagem, visto que 

ele — autor — está dispensado de qualquer esforço para provar os fatos 

afirmados. Não obstante, é relativa a presunção emoldurada no artigo 344, 

porque não fica o juiz de mãos atadas, “à aceitação de fatos 

inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios 

elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra a revelia” (cf. Barbosa 

Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 27ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 

2008, p. 97). A jurisprudência sobre essa questão abona a melhor 

doutrina. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo 

ministro Og Fernandes, assentou que: “A caracterização de revelia não 

induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo 

autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes 

em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o 

seu convencimento”. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA NÃO 

SÃO ABSOLUTOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

SOLICITAÇÃO DE FITAS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. DEVER 

DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DE GRAVAÇÃO POR TEMPO 

INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

CASSADA. 1. Em que pesem os argumentos da parte agravante, suas 

argumentações não merecem guarida legal. (...) . Cediço é que os efeitos 

da revelia não são absolutos, isto é, nem sempre quando o réu é revel os 

fatos articulados são considerados verdadeiros, uma vez que insta a 

necessidade da respectiva comprovação do que foi alegado. Não 

contestado o feito, a consequência processual é a configuração da 

revelia. A circunstância processual, no entanto, não provoca, 

forçosamente, o dever de o juiz acolher como verdadeiras as alegações 

do autor postas na inicial. Uma coisa é a revelia e outra, diversa, é o efeito 

que dela possa resultar. (...) (TJ-CE 00241188320098060001 CE 

0024118-83.2009.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data 

de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

14/03/2018) – grifei e negritei. Ademais, se a contestação for 

extemporânea, deverá ser determinado o seu desentranhamento dos 

autos; mas apenas da peça de defesa, e não de eventuais documentos, 

inclusive da procuração, que a acompanham. Os suportes de prova 

exibidos serão considerados pelo juiz antes de proferir a sentença. Ainda 

que revel, o demandado poderá impedir o julgamento antecipado, desde 

que ingresse no processo a tempo de requerer a produção de provas 

(artigo 349). Nesse sentido, bem pontuou, a 4ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 

1.326.85-RS, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão: “A 

caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das 

alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas 

carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. Cumpre salientar 

que após a ocorrência do acidente, realizou-se a confecção de Boletim de 

Ocorrencia que encontra-se anexo ao processo, elaborado pelo 

Departamento de Polícia Militar. Como se viu nestes autos, o caso se 

refere à Indenização por perdas e danos, causados por acidente de 

trânsito, formulados pelo Reclamante, visando ver-se ressarcido de 

prejuízos em decorrência de tal acidente envolvendo a reclamado, e que 

veio ocasionar os prejuízos alegados. Analisando as provas coligidas ao 

processo pelas partes litigantes, tenho comigo "data vênia", que não 

assiste razão a parte reclamante. A análise da responsabilidade civil por 

atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: Uma 

conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação 

ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. O Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos 

maiores expoentes do direito civil pátrio, nos ensina que os pressupostos 

dessa responsabilidade são: “(a) ação ou omissão do agente, b) relação 

de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente”. A 

culpa pode decorrer de um fato positivo ou ação (imprudência, imperícia), 

ou de um fato negativo ou omissão (negligência, abstenção). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja continua o mestre, necessário se faz "... que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. lnocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar" (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: 127526935 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

CUMULADA COM DANOS MATERIAIS – Mandato. Caso concreto. Matéria 

de fato. Dano material. Comprovado o prejuízo material do autor, 

decorrente de comportamento negligente do réu, procede a demanda 

neste aspecto. Dano moral. O dano moral abrange o abalo dos 

sentimentos, quaisquer bens ou interesses pessoais como liberdade, 

nome, família, honra, integridade física, desgosto, angústia, estresse, 

tristeza, sofrimento, constrangimento, incomodação e perda de tempo. 

(RJTJRS, 180/330). Apelo desprovido. (TJRS – APC 70007584980 – 15ª 

C.Cív. – Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos – J. 17.12.2003). 

(grifei e negritei). 65011659 – INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

– EVENTO-MORTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – VALOR DA CAUSA – 

PREVALÊNCIA NO VALOR DA CONDENAÇÃO – PREPARO REGULAR – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA – 

RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANOS MATERIAL E MORAL 

EVIDENCIADOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – BINÔMIO 

DESESTÍMULO E COMPENSATÓRIO – CAPACIDADE ECONÔMICA DAS 

PARTES – LUCROS CESSANTES E GANHOS FUTUROS – PEDIDO 

IMPLÍCITO DE PENSÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – O parâmetro utilizado 

para o preparo do recurso é do valor da condenação em razão de se 

prever o caráter provisório. Responde solidariamente como primeiro réu a 

empresa proprietária do veículo que ocasionou o acidente de trânsito 

causando a morte da vítima. Inexiste cerceamento de defesa quando o 

julgador não se vincula aos fundamentos legais ou jurídicos das partes. 

Caracterizada a responsabilidade da ré no evento danoso, agindo 

negligentemente, inobservando o dever de guarda de seus bens 

guardados dentro da empresa, permitindo que terceiros os utilizem sem 

autorização para fazê-lo. O critério de fixação para indenização por dano 

moral deve-se basear no binômio ‘desestímulo’ e ‘compensatório’, bem 

como a capacidade econômica das partes. (TJRO – AC-ARet 

200.000.2003.002347-5 – C.Cív. – Rel. Juiz Conv. Antônio Feliciano Poli – 

J. 17.02.2004). (grifei e negritei) In casu, segundo as provas 

apresentadas, restou-se demonstrado que o carro da Reclamada 

envolve-se em acidente anterior ao do reclamante. Depreende-se do 

Boletim de Ocorrencia (ID 3288267): “Já o senhor Osvaldo Barbosa da 

Silva condutor da motocicleta Honda CG 125 Titan, seguia pela Minas 

Gerais sentido mata e ao cruzar pela rua 01 (um) não conseguiu desviar 

da caminhonete S10 vindo a abalroar e cair...”. Por tanto, cristalino que 

faltou ao requerente certo dever de cuidado, e para tal não pode ser 

responsabilizado a reclamada. Ademais, no próprio documento anexado 

pelo autor verifica-se que os fatos vão de encontro ao que aduz na inicial, 

ou seja, alegou que a reclamada ‘atropelou o autor’: “quando foi atropelado 

pela condutora da camionete GM S10 Deluxe 2,5 Diesel 4 x 4, de Placa 

AIA-2691”, quando na realidade o autor veio a colidir com o veiculo da 

reclamada parado na avenida por estar envolvido em acidente anterior 

com terceira pessoa. Dessa forma, comprovou-se que inexistiu a 

responsabilidade da parte Reclamada, pois a responsabilidade é entre 
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outras coisas, a obrigação de responder por seus próprios atos ou 

palavras, obrigação de responder por atos de outrem, a isso estando 

vinculado por lei ou contrato, bem como a obrigação de suportar as 

consequências da violação de um preceito legal, o que poderá ocasionar: 

pena, multa, reparação por perdas e danos, portanto, Dever de indenizar. 

Dever de restabelecer a situação anterior comprometida por conduta 

irregular ou ilegal. Dever de obediência à lei. Em relação ao pedido de 

lucros cessantes, o mesmo também não merece prosperar, pois a 

reclamada não deu causa ao acidente no que diz respeito ao reclamante. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

presente demanda e os pedidos formulados por OSVALDO BARBOSA 

BATISTA em desfavor de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINELI e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante da certidão de 

intempestividade da peça defensiva, desentranhe-se dos autos apenas a 

Contestação, mantendo os demais documentos anexados pela defesa, 

inclusive a procuração. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000149-30.2018.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SAMUEL 

FRANCISCO DA ROCHA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Trata-se de reclamação cível em que o reclamante BURITI IND. E 

COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME pretende receber o 

valor atualizado referente a duplicatas emitidas em 2013 referente a venda 

de mercadorias ao reclamado SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA, aduz que 

apesar de ter fornecido os materiais o reclamado não quitou o debito. Ao 

final, pede a procedência da ação condenando a ré no pagamento de R$ 

1.607,58 (um mil seiscentos e sete reais e cinquenta e oito centavos). A 

parte reclamada apresentou a sua peça contestatória, confessando que 

adquiriu materiais junto a empresa demandante, e alegando em síntese que 

combinou com o reclamante determinada prestação de serviços e assim 

os valores devidos seriam abatidos no referido serviço, aduz, por tanto, 

que não recebeu pelo seu trabalho e que o reclamante estaria lhe devendo 

R$ 3.716,00 (três mil setecentos e dezesseis reais). Menciona ainda que o 

reclamante elaborou atualização com base em juros de 1.5% (um e meio 

por cento), indo contra a atual legislação, remetendo-se que tais cálculos, 

em caso de condenação, sejam com base na taxa SELIC, em 

conformidade com tema 112 STJ. Pugna ainda pelos benefícios da justiça 

gratuita e improcedência da ação. Inexistindo mais preliminares 

suscitadas, passo a análise do mérito da causa. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Entendo que, o 

Poder Judiciário junto com os demais poderes, são o sustentáculo 

necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com 

decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de 

sua própria existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem 

ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e 

injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para 

que outros atos de injustiça não sejam realizados. In casu, diante das 

provas apresentadas, tenho que o reclamante provou o seu credito que 

não encontra-se prescrito, mas a reclamada não logrou êxito em 

comprovar a quitação, aduzindo em sua defesa alegações que são mera 

especulação, vez que não se provou a suposta prestação de serviço 

como meio de pagamento da divida, tampouco que deste serviço o 

reclamante ainda lhe estaria devendo determinada quantia, assim, entendo 

que o autor ainda faz jus ao recebimento dos valores constantes nos 

títulos (ID 11721449), quais sejam: R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 

reais), cujo vencimento se deu em 11/09/2013; e R$ 284,20 (duzentos e 

oitenta e quatro reais e vinte centavos), vencimento em 11/10/2013. No 

entanto, assiste razão a reclamada quando impugna os juros de 1,5% 

contidos na atualização do reclamante conforme ID 12190632. Vez que tal 

atualização deve ser de acordo com a SELIC. Ao autor cabe a prova do 

fato constitutivo do seu direito, salvo, com as devidas correções, o caso 

de inversão do ônus da prova que aqui não é aplicável. Sobre o assunto: 

EMENTA – RECURSO CIVEL INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS – CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE MADEIRA NA ABERTURA 

DE ESTRADA – DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Demonstrado através de prova 

testemunhal que o reclamado não cumpriu com o contrato, conforme 

combinado, deixando de retirar a madeira na estrada aberta pelo 

reclamante, causando-lhe prejuízos, correta é a sentença que condena o 

reclamado ao pagamento devido. 3ª TURMA RECURSAL, RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 77/2007 CLASSE II - 1 - JUIZADO ESPECIAL, CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER, número: 77 – ano: 2007, Relª Drª. 

Maria Aparecida Ribeiro. (grifei e negritei). Pelo Exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENO o reclamado, SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA à pagar ao 

reclamante, BURITI IND. E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, o valor de R$ 1.213,94 (um mil duzentos e treze reais e noventa 

e quatro centavos), já atualizado até a data desta decisão com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, e que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% 

(um por cento) ao mês, também a partir da decisão até a data do efetivo 

pagamento. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao reclamado. 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINO FLORIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001013-05.2017.8.11.0013. REQUERENTE: BELARMINO FLORIANO DA 

SILVA REQUERIDO: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS Argüiu ainda, a preliminar de INCOMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO ante a necessidade de perícia técnica, mas tal preliminar 

também não merece prosperar, pois o que se julga nesses autos é a 

legalidade ou não da atitude da empresa ré e tal situação não faz 

necessário qualquer perícia, assim, rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO Após análise da preliminar, passo à análise do mérito. Os pedidos 

do autor são procedentes. Considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. In casu, 

trata-se de ação reclamatoria c/c Indenização por Danos Morais 

promovida por Belarmino Floriano da Silva em face de Consorcio Nacional 

Honda Ltda requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a 

indenizar por danos morais em virtude de negativação indevida, visto 

desconhecer tal cobrança que ensejou a restrição em seu nome, pugna 

pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a exclusão de 

qualquer debito entre as partes. A empresa reclamada nega as 

disposições, informa que o autor fora fiador de Marlucci da Silva Ribeiro 

Gomes, assim juntou o contrato, copia dos documentos pessoais, bem 

como outras documentações. No entanto, denota-se que referido contrato 

o reconhecimento de firma das assinaturas que seriam do autor e sua 

esposa deram-se POR SEMELHANÇA, e não por verdadeiro. Assim, tenho 

que faltou à requerida o dever de cautela, pois que o contrato fora 

confeccionado em Campo Grande, e a assinatura do suposto fiador 

ocorreu nesta comarca de Pontes e Lacerda/MT (ID 11979193). Por tanto, 

tenho que a reclamada não logrou êxito em firmar sua tese, porquanto, 

assiste razão à parte reclamante. Pois bem, há prova nos autos de que o 

nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus 

pagadores, e que alega ter total desconhecimento da suposta dívida. Em 

se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do 

nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem não é 

devedor, basta provar esse fato, não é necessário comprovar a 

existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, pois a 

humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, 

gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da 

negativação indevida. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a 

cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 
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oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Declaro ainda, a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito 

na inicial e debatidos neste processo. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita para a parte autora. Confirmo a tutela anteriormente deferida nos 

seus exatos termos. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-77.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SOUZA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDEIR CASSIANO CELIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000465-77.2017.8.11.0013. REQUERENTE: NILTON SOUZA LEANDRO 

REQUERIDO: GEDEIR CASSIANO CELIS Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA Trata-se de Ação de 

Cobrança em que NILTON SOUZA LEANDRO move em desfavor de 

GEDEIR CASSIANO CELIS. Depreende-se da inicial que o autor seria 

credor na importância de R$ 8.110,00 (oito mil cento e dez reais), porem 

não faz prova a exigibilidade de um possível titulo que enseje a presente. 

Narra se tratar de avarias em seu veiculo ocorridas em acidente de 

transito. Por tanto, uma ação de reparação de danos revestida de ação de 

cobrança. Neste interim, assiste razão a parte reclamada quando suscita 

o instituto da prescrição, vez que conforme Codigo Civil, o prazo 

prescrição para reparação de danos é de 03 (três) anos. Requer ainda o 

autor indenização por danos morais atribuindo valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), mas não faz prova destes danos imateriais, tampouco menciona 

o nexo causal, sem qualquer fundamentação para o petitório. Há ainda 

menção por ambas as partes que foram partes no processo 

8010099-17.2013.811.0013, que julgou a causa improcedente diante a 

complexidade e necessidade de pericia, escapando do âmbito dos 

Juizados Especiais, ao contrario do que narra o autor, que no referido 

processo teria sido “comprovada a culpa exclusiva do promovido o que 

originou a improcedência dos pedidos formulados por ele”. Ao autor ainda 

omite a data dos fatos na peça vestibular, levando pela defesa, qual seja, 

15/03/2013. Por tanto, em consonância com o Código Civil, acolho a 

preliminar e reconheço a prescrição. Pertinente tambem é a preliminar de 

coisa julgada, vez que como bem asseverou o autor desta demanda já 

h a v i a  f o r m u l a d o  p e d i d o  c o n t r a p o s t o  n o  p r o c e s s o 

8010099-17.2013.811.0013, que não foi apreciado. Porem, ante a omissão 

do magistrado em apreciar pedidos como no caso suscitado há os meios 

próprios processuais para rebater e pleitear aquilo que se entende de 

direito. Acolho também tal preliminar. In casu, verifico que há o instituto da 

PRESCRIÇÃO que pode ser reconhecido de oficio, assim, as provas 

produzidas no processo são suficientes para formar o convencimento do 

juízo, a fim de reconhecer a TOTAL IMPROCEDENCIA dos pedidos 

formulados na peça vestibular. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA EM FACE DO 

CAUSADOR DO DANO APÓS O DECURSO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO 

NO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. A pretensão de reparação civil dos danos causados por 

acidente de trânsito prescreve em três anos contados a partir do acidente, 

por ser esse o momento que ocorreu a violação do direito. Termo inicial do 

prazo prescricional que não se submete a consolidação dos danos 

(efeitos), mas ao ato de violação. Incidência da Súmula 278 da STJ limitada 

as ações de indenização securitárias por invalidez. Manutenção da 

sentença. Recurso interposto após a vigência do CPC/2915. Incidência de 

honorários recursais. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - 

APL: 03206604620148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 31 VARA CIVEL, 

Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 10/07/2018, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018) – 

grifei/negritei RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA 

SUB-ROGADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO 

ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

Tratando-se de pretensão de reparação civil, o prazo prescricional a ser 

observado é o previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Não 

há nenhuma possibilidade de cogitar de qualquer diferenciação por se 

tratar de ação regressiva proposta pela seguradora contra aquele que 

causou os danos. Logo, não existe razão para cogitar de prescrição. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA 

SUB-ROGADA. VEÍCULO QUE AO EMPREENDER MANOBRA PARA 

MUDANÇA DE FAIXA DE TRÁFEGO ACABOU POR INTERCEPTAR A 

TRAJETÓRIA DO OUTRO QUE POR ALI TRANSITAVA. CULPA EXCLUSIVA 

DA RÉ SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA, A JUSTIFICAR A SUA 

RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS. RESSARCIMENTO 

DOS GASTOS HAVIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE 

SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A inobservância dos 

cuidados mínimos e indispensáveis exigidos do motorista que executa 

manobra para mudança de faixa de tráfego, vindo interceptar a trajetória 

de outro veículo que por ali transitava, traduz manifesto desrespeito a 

elementar regra de trânsito, configurando conduta culposa daquele que a 

pratica, justificando-se, assim, a sua responsabilidade pela indenização; 

até porque, ausente qualquer prova no sentido de evidenciar a culpa 

concorrente ou exclusiva do outro motorista. 2. Havendo suficiente 

comprovação dos gastos havidos com o conserto do veículo, inegável se 

apresenta o direito do respectivo ressarcimento do montante efetivamente 

pago ao segurado, que observou a necessária dedução do valor alusivo à 

f r a n q u i a .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 5 5 2 5 0 7 2 0 1 0 8 2 6 0 6 5 0  S P 

0005525-07.2010.8.26.0650, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

27/10/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/10/2015) – grifei/negritei Ademais, ainda que se reconheça que a 

propositura de ação interrompe o prazo prescricional nos Juizados 

Especiais, constata-se no processo 8010099-77.2013.811.0013, que 

ocorreu o transito em julgado em 11/02/2014 (ID 60561107), e 

considerando que o protocolo da presente demanda ocorreu em 

18/06/2017, verifica-se a prescrição, ainda que tenha ocorrido a 

interrupção do prazo prescricional. Pelas mesmas razões julgo 

improcedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA proposta 

por NILTON SOUZA LEANDRO em desfavor de GEDEIR CASSIANO CELIS 

e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 18 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-62.2017.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEUS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DIAS OAB - MT14279/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LEMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000951-62.2017.8.11.0013. REQUERENTE: IZAQUEUS DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: JOEL LEMES DOS SANTOS Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO Neste interim, 

não assiste razão a parte reclamada. Explica-se. Embora seja válido que a 

ação de evicção ocorra em 03 (três) anos, chamo a atenção para o prazo 

inicial em questão: É orientação pacificada no STJ que o início do prazo 

prescricional para ajuizamento da ação indenizatória fundada em evicção, 

dá-se com a perda do imóvel pelo evicto. Considerando que o imóvel 

‘estava indo a leilão’ no ano de 2016, quando o autor efetivou acordo 

perante a justiça do trabalho, tenho que este é o termo inicial da 

prescrição para a presente ação. Rejeito a preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de Ação de Evicção c/c Reparação por danos morais e 

materiais em que IZAQUEUS DA SILVA ARAUJO move em desfavor de 

JOEL LEMES DOS SANTOS. Depreende-se da inicial que o autor aduz ter 

adquirido um imóvel do requerido no ano de 2007 e que não teria havido a 

transferência por estar em nome de terceiro (Nequizio). Que em 2016 em 

razão de um processo trabalhista em desfavor de Nequizio o bem 

adquirido do reclamado estava indo a Leilão, quando então efetivou 

acordo na vara do trabalho. Requer a inversão do ônus da prova, 

benefícios da justiça gratuita, e indenização por danos materiais e morais. 

Dos documentos acostados aos autos verifica-se no ID 10791011 a 

escritura do imóvel efetivada em 21/11/2007, transferindo a propriedade 

de Nequizio para o autor, bem como a Matricula do imóvel sob numero 

75.790, constando a transferência de propriedade. Em contestação além 

das matérias de mérito, suscitou questão preliminar suscitando a 

PRESCRIÇÃO, já afastada. Destarte, o requerente não perdeu 

efetivamente a posse do imóvel, ademais, tal condição é irrelevante para o 

ajuizamento, porém, a compra e venda não foi declara ineficaz por 

decisão judicial. Ademais, os prejuízos alegados pelo requerente, 

ocorreram única e estritamente por sua desídia e ausência de dever de 

cautela, que postergou a transferência do bem, sabendo que estava em 

nome de terceiro que não participara da negociação entre os presentes, 

promovente e promovido, deixando transcorrer mais de 04 (quatro) anos 

para então efetivar a transferência com devido registro em cartório. 

Ressalta-se que o autor menciona na inicial que teria adquirido o imóvel no 

ano de 2007, no entanto, conforme destaca a defesa, a venda do imóvel 

pelo requerido ao requerente ocorreu em 10/11/2003. O autor ainda admite 

em audiência de instrução que não realizou a transferência de 

propriedade logo que adquiriu o bem, por livre conveniência. E assim, 

somente após 04 (quatro anos) efetivou o registro. In casu, verifico que 

não assiste razão a parte reclamante, pois diante das provas produzidas 

no processo que mostram-se suficientes para formar o convencimento do 

juízo, a fim de reconhecer a TOTAL IMPROCEDENCIA dos pedidos 

formulados na peça vestibular. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BEM 

IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EVICÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. 1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão 

indenizatória por evicção dá-se a partir da data em que houve a concreta 

violação do direito. 2. In casu, a perda do imóvel se deu com a 

desapropriação e de seu conhecimento pelos Apelantes/AA., momento em 

que deve ser fixado o termo inicial para a prescrição da pretensão 

indenizatória decorrente da evicção. Prescrição verificada. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 

04800466220118090174, Relator: DES. OLAVO JUNQUEIRA DE 

ANDRADE, Data de Julgamento: 01/06/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: DJ 2290 de 20/06/2017) – grifei/negritei APELAÇÃO CÍVEL. 

INDENIZATÓRIA POR EVICÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. QUANTUM. 

VALOR DO BEM AO TEMPO EM QUE SE EVENCEU. 1. É orientação 

pacificada no STJ que o início do prazo prescricional para ajuizamento da 

ação indenizatória fundada em evicção, dá-se com a perda do imóvel pelo 

evicto. Proposta a ação antes do trânsito em julgado da sentença que 

decretou a perda do bem, afastada a prescrição da pretensão de 

ressarcimento. 2. A indenização por evicção há de corresponder ao valor 

integral despendido na aquisição da coisa, a ser verificado à época em 

que se evenceu, incluindo-se no cômputo a valorização do bem a ser 

apurada em liquidação da sentença. 3. Recurso desprovido. (TJ-GO - AC: 

01457624620148090029, Relator: DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 

Data de Julgamento: 16/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 

DJ 2100 de 30/08/2016) – grifei/negritei EVICÇÃO - COMPROMISSO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO - 

Inocorrência - Tratando-se de relação contratual, incide a regra geral 

prevista no art. 205 do Código Civil para as ações de direito pessoal - 

Prazo de dez anos não decorrido - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. 

COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

RESCISÃO E INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA EVICÇÃO - Alienantes que 

são réus em execução fiscal, na qual foi reconhecida a fraude à 

execução, sendo declarada a ineficácia da compra e venda do imóvel 

celebrada com os autores - Ajuizamento da execução fiscal que é anterior 

à venda do imóvel pelos réus - Risco da evicção assumido pelos 

alienantes - Para caracterizar a evicção, é irrelevante que os autores 

tenham efetivamente perdido a posse do bem, sendo suficiente que a 

compra e venda tenha sido declarada ineficaz, por decisão judicial, o que 

já evidencia o prejuízo quanto à livre disposição do imóvel - Precedentes 

jurisprudenciais - Irregularidade da fraude à execução e da penhora que 

não pode ser usada como tese de defesa pelos vendedores na presente 

ação indenizatória - Argumento dos réus de que os autores deveriam 

denunciar a lide aos alienantes - Alegação que beira à má-fé, na medida 

em que os alienantes já são os réus na presente ação indenizatória - 

Sentença que decretou a rescisão do contrato, com a restituição do imóvel 

aos réus, reconhecendo o direito dos autores na indenização decorrente 

da evicção - Manutenção - Valor da indenização apurado por meio de 

avaliação pericial, cujo laudo não foi contraditado pelos réus nem foi objeto 

de recurso - Mantida a sucumbência recíproca, com majoração dos 

honorários recursais em favor dos autores - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP 00063881620138260566 SP 0006388-16.2013.8.26.0566, Relator: 

Angela Lopes, Data de Julgamento: 20/03/2018, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/03/2018) - negritei Assim, ausente o nexo 

causal entre os fatos alegados e a conduta do requerido, julgo a ação 

totalmente improcedente. No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, indefiro, vez não ser caracterizada a relação de consumo condição 

nos termos do CDC, por se tratar de negociação entre particulares. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EVICÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por IZAQUEUS DA SILVA ARAUJO em desfavor de 

JOEL LEMES DOS SANTOS e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-35.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO JOAQUIM VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRA FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010382-35.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ADELINO JOAQUIM VICENTE 

REQUERIDO: VALMIRA FERREIRA DA CRUZ Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Verifica-se que devidamente intimadas (ID 5574923/5575084) 

as partes para comparecerem a audiencia de instrução designada para 

11/04/2017, não compareceram (termo de audiencia - vide ID 9455254).. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Remeta-se à contadoria para que apure o valor das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 18 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76874 Nr: 1891-41.2017.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gestora da Segunda Secretaria Cível e Criminal-Rosely 

Lopes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INIMAÇÃO DOS JURADOS

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71818 Nr: 1499-38.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Sousa Bispo, Milton Souza Bispo, 

Neuri Pedro Tomazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aloisio da Rosa Haas - 

OAB:/MT-9.038

 Vistos em correição. Defiro o pedido de juntada de documento. Abre-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30146 Nr: 950-04.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdO, NRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:OAB/MT 8987B

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo assinalado na decisão 

derradeira.

Caso decorrido o prazo in albis, intime-se a parte autora/exequente para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, §1º, Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30146 Nr: 950-04.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdO, NRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:OAB/MT 8987B

 Processo nº 950-04.2011.811.0014 (Código 30146)

VISTO,

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por T.C DE O., 

representado pela sua genitora NILVÂNIA RAIMUNDA ALVES COSTA, em 

que move esta presente ação em face do CARLOS MAGNO PEREIRA DE 

OLIVEIRA (Fls. 08/17).

Vislumbrando os autos, o verifico que as partes entabularam acordo 

conforme se vê às fls. 80/81.

Ademais, esse juízo homologou o acordo formulado entre as partes. (Fls. 

85/86).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte devidamente intimada via edital 

(fl. 100) manteve inerte ante ao prosseguimento regular do feito.

Logo, resta configurada a perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do NCPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise de mérito, em razão da perda 

superveniente de seu objeto, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

Após, com o trânsito em julgado e, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 13 de abril de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67693 Nr: 1040-70.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 “VISTO.”. Primeiramente, considerando que o denunciado anteriormente 

era assistido pela Defensoria Pública, bem como, tal núcleo encontra-se 

suspenso, por tempo indeterminado, NOMEIO o advogado LUIS AUGUSTO 

PEREIRA DA SILVA - OAB/MT 19.546, como dativo do denunciado, fixando 

o valor de 03 (três) URH. Ademais, ante a certidão do oficial de justiça, 

informando que não localizou o denunciado no endereço informado nos 

autos, sendo que é dever do acusado manter seu endereço atualizado, 

razão pela qual, DECRETO A REVELIA de RENATO DE SOUSA, nos termos 

do art. 367 do Código de Processo Penal. Por fim, constata-se que a 

defensoria anteriormente arrolou os policiais descritos à fl. 08 e, os 

mesmos, não foram devidamente intimados. Deste modo, REDESIGNO O 

ATO para o dia 20 de junho de 2018 às 13h00min (MT). REQUISITE-SE, 

com urgência, os policiais. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 376 de 558



 Cod. Proc.: 639 Nr: 83-36.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Brito dos Santos, Lourival Celestino das 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:/ 3056, Saionara Marti - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSUÉ BRITO DOS SANTOS, Cpf: 

15633136187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição 

intercorrente, motivo pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO o exequente ao pagamento das 

custas processuais. No entanto, DEIXO de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, porquanto os requeridos não ofereceram 

resistência, sequer tendo comparecido aos autos.Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do 

art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 20 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65759 Nr: 1772-85.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSCAR PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT em face de OSCAR PEREIRA DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA Nº 264, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 264/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/10/2014

 - Valor Total: R$3.046,06 - Valor Atualizado: R$3.046,06 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Código 65759VISTO,Nota-se dos autos que tentada 

por várias vezes a citação do executado, todas as diligências restaram 

infrutíferas, uma vez que o próprio nunca fora localizado no endereço 

declinado nos autos. Instada a se manifestar, a parte exequente pugna 

que seja realizada a citação por edital do executado, ao argumento que 

impossível sua localização para citação pessoal e, ainda, que o feito 

arrasta-se por longos anos.Pois bem.De elementar conhecimento que o 

artigo 256, do NCPC exige, para a determinação da citação por edital, a 

verificação de que o réu encontra-se em lugar desconhecido ou incerto, 

ou, ainda que conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou 

inacessível.“Art. 256. A citação por edital será feita:I – quando 

desconhecido ou incerto o citando;II – quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III – nos casos 

expressos em lei”.Sobre o tema, ainda, NELSON NERY JUNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY, preconizam que para ser promovida a citação 

editalícia,“Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as 

formas. Somente depois de resultarem infrutíferas é que estará aberta a 

oportunidade para a citação por edital” (in Código de Processo Civil 

Comentado, 6ª Ed., Revista dos Tribunais, 2002, p. 685).”Soma-se, 

ademais, que o feito tramita desde o ano de 2014 e, ainda assim, o 

requerido nunca fora citado.Destarte, DEFIRO o pedido de fl. 50. Por 

conseguinte, CITE-SE o executado OSCAR PEREIRA DA SILVA por edital, 

com prazo dilatório de trinta (30) dias. Por fim, transcorrido in albis o prazo 

da citação e permanecendo o executado sem se manifestar, desde já, em 

atendimento ao princípio do contraditório, aliado ao fato da suspensão dos 

trabalhos da Defensoria Pública Estadual nesta comarca, NOMEIO a 

advogada NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES – OAB/MT Nº 22.248, para 

funcionar nestes autos como curador especial do réu, com fulcro no artigo 

72, inciso II, segunda figura, do NCPC.INTIME-SE a advogada nomeada 

para declinar se aceita a nomeação.Em havendo aceite, ARBITRO a 

defensora nomeada o valor de 04 URHs a serem pagas pelo Estado de 

Mato Grosso em razão de sua atuação nos autos, em conformidade com a 

tabela da OAB/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 04 de 

julho de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 20 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74114 Nr: 591-44.2017.811.0014

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.T. Pereira & Cia Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista um equívoco no cadastro do advogado do 

autor, o qual,foi retificado neste data procedo sua intimação para 

manifetsar-se acerda decisão a seguir transcrita em seu dispositivo:.. , a 

suspensão de tal desiderato é medida mais adequada, a fim de evitar 

quaisquer imbróglios futuros e oportunizar o escorreito processamento do 

procedimento de recuperação judicial. Por outro lado, impõe-se registrar 

que tal sobrestamento poderá ser revisto a qualquer tempo, caso o 

tramitar das impugnações interfira diretamente no desenrolar do pedido de 

recuperação requestado pela devedora. Ademais, o sobrestamento da 

publicação da lista de credores, por ora, não obsta que a devedora 

cumpra os apontamentos realizados pelo Sr. Administrador em seus 

relatórios, uma vez que fundamentais para a regularidade e mantença das 

atividades empresariais desenvolvidas. Portanto, cabível a intimação da 

recuperanda, na forma pretendida pelo Sr. Administrador Judicial. No que 

tange ao pedido da União, evidencia-se que não merece guarida. Explico. 

De fato, não se desconhece que a Lei nº 11.033/2004 prevê que as 

intimações e notificações dirigidas à Fazenda Pública Nacional serão 

realizadas pessoalmente e mediante a entrega dos autos em vista. 

Entretanto, a Lei nº 11.101/2005 disciplina que deferindo o processamento 

da recuperação judicial, o magistrado determinará a comunicação por 

carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (art. 52, inc. V). Destarte, 

infere-se que o ato realizado no processo de recuperação judicial não se 

cuida de intimação em si, mas de mera comunicação, de maneira que não 
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vale a regra prevista no art. 20, da Lei nº 11.033/2004. Diante de todo o 

exposto: (a) SUSPENDO, por ora, a publicação da lista de credores; (b) 

sem prejuízo, DETERMINO a intimação da recuperanda para que cumpra os 

apontamentos realizados pelo Sr. Administrador Judicial nos relatórios 

confeccionados; (c) por fim, INDEFIRO o pedido de nulidade e remessa 

dos autos formulado pela União. Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76643 Nr: 1798-78.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane de Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moracy Marques Rezende Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Jardel Mendonça Santana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MORACY MARQUES REZENDE JUNIOR, 

Cpf: 04601105196, Rg: 22295224, Filiação: Valdirene Braga da Rocha 

Marques e Moracy Marques Rezende, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 29 de janeiro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 20 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 499-37.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demésio Maia, Espólio de Thereza Fontana Maia, Fátima 

Maia Momo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquarto Paredes Sobrinho, Maria 

Tereza Maia Torquerto Paredes, José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Dionisio Aparecido Terçarioli - OAB:SP-124.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SAVELLI ALONSO 

MANFIO - OAB:SP/201.655, Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962, Gerson José 

Beneli - OAB:SP/86.749, Spergio Augusto Frederico - OAB:SP/80249, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes via advogado, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para querendo, no prazo legal, efetuar o recolhimento 

das custas referente aos preparos das cartas precatórias a fins de 

INTIMAÇÕES dos requeridos e testemunhas para audiência do dia 

21/8/2018, às 14h., nesse Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25347 Nr: 623-64.2008.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória Morbeck Vilela, Josemar Batista 

Vilela, Marilza Morbeck Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:/MT. Nº 2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte autora via advogado, através do DJE (Diário 

da Justiça Eletrônico), para querendo, no prazo legal, efetuar o 

recolhimento das custas referente ao preparo da carta precatória a fins 

da CITAÇÃO da parte requerida: MARILZA no Juízo da Comarca de 

Cuiabá/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 1200-61.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Maria 

Aparecida Souza Morais, Jucilene Luiza de Souza Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ LUIZ CAVALCANTE, 

brasileiro(a), Telefone 66 99615 9952. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 08 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 20 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71088 Nr: 1075-93.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVN, LVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IMIVAN LEITE GOMES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 09 de agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 
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Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 20 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72382 Nr: 1811-14.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACX, SCCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELEN CRISTINA CARDOSO DE 

SOUZA, Cpf: 05423410185, Rg: 2227511-8, Filiação: Edivania Crdoso dos 

Santos e Suelves Carlos Gomes de Souza, data de nascimento: 

12/01/1995, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, casado(a), do lar, 

Telefone 66-9932.0803. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 10 de 

dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 20 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29365 Nr: 170-64.2011.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:/SP. 84.314, 

Leislie F. Haenisch - OAB:20.099/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELIO ROSA DOS REIS, Cpf: 

53159071120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

autora para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 20 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26786 Nr: 756-72.2009.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Maciel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado RENATO 

MACIEL DOS SANTOS referente ao crime em tela, com fundamento nos 

artigos 107, IV do Código Penal e artigo 110 §1º, 2º, para reconhecer o 

implemento da prescrição da pretensão punitiva.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Cientifique o Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu-MT, 25 de Junho de 2018..Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000389-56.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY APARECIDO BELISARIO (REQUERIDO)

 

Certifico que para cumprimento do mandado de busca e apreensão e 

citação da parte requerida, deverá o autor efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

referente a distância de 160 Km (ida e volta) até o endereço da parte 

(cidade de Nova Maringá-MT), sendo cobrado R$ 2,50 por Km conforme 

Portaria nº 035/2013-DF. Informo que o valor mencionado deverá ser 

recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19144 Nr: 929-10.2007.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL, ANTONIO 

STEFANE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria advogado da parte autora para que, no prazo 

legal, retire nesta Secretaria o Edital de Citação e promova a devida 

publicação, nos termos da CNGC/TJMT:

Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos. Parágrafo único. 

Nas comarcas onde não houver interligação que possibilite a intimação 

pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser enviado pelo correio, 

por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 [...] Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, 

para publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação 

no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob 

pena de extinção do processo
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 3518-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MORAIS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 90, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51509 Nr: 676-12.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES 

PODER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 676-12.2013.811.0033

CÓDIGO: 51509

AUTOR: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

REQUERIDO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS TRÊS PODER LTDA 

ME.

DESPACHO

 Vistos.

Sobre a ata negativa de venda direta de fl. 123, manifeste-se o exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 391 Nr: 23-06.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 PROCESSO: 23-06.1996.811.0033

CÓDIGO: 391

REQUERENTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8004 Nr: 2080-50.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO, ALTAMIR GIMENES DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGINATO - OAB:3.500-B, ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 PROCESSO: 2080-50.2003.811.0033

CÓDIGO: 8004

AUTOR: ALDOREMA VIANA REGINATO E ALTAMIR GIMENES DO AMARAL

REQUERIDA: BANCO DO BRASIL S/A

DESPACHO

 Vistos.

O pleito de cumprimento de sentença formulado pelo exequente Altamir 

Gimenes do Amaral foi deferido pela decisão de fls. 288/291, motivo pelo 

qual determino à secretaria que dê fiel cumprimento àquela decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24241 Nr: 1479-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJC, JBDS, MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12283/MT

 PROCESSO: 1479-34.2009.811.0033

CÓDIGO: 24241

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GOSSO

REQUERIDA: ODAIR JOSÉ CASSIANO, JOSÉ BENTO DE SOUZA E MARIA 

MERCEDES VAREIRO.

DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pleito formulado pelo exequente às fls. 141/142.

Intimem-se, consoante solicitado.

Cumpra-se

São José do Rio Claro – MT, 19 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51958 Nr: 1168-04.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ANTONIO SOCCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONIR ANTONIO SOCCOL, Cpf: 

42283205972, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado para que, querendo e, no prazo 

legal, ofereça impugnação acerca de penhora on-line BACENJUD ás fls. 

38 no valor de R$ 209,43

Despacho/Decisão: PROCESSO: 1168-04.2013.811.0033CÓDIGO: 

51958REQUERENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ – MTREQUERIDO: 

LEONIR ANTÔNIO SOCCOLDESPACHOVistos.DEFIRO o pedido de penhora 

em aplicações financeiras dos executados.Como se sabe, a penhora, 

como ato indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável 

interesse público, na exata medida em que serve à realização de um 

direito consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E 

esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 
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Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais.Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 11 de junho 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 20 de julho de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79982 Nr: 1543-29.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO KAORO MINODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1543-29.2018.811.0033

CÓDIGO: 79982

AUTOR: ROBERTO KAORO MINODA

REQUERIDO: SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO

DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pleito formulado pela parte requerente à fl. 24/25.

Cumpra-se, consoante solicitado, com urgência.

São José do Rio Claro – MT, 19 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2254 Nr: 295-58.2000.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES COELHO PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/O, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967

 PROCESSO: 295-58.2000.811.0033

CÓDIGO: 2254

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: MAURÍDES COELHO PORTILHO

DESPACHO

 Vistos.

HOMOLOGO a proposta de honorários periciais, vez que inexiste 

impugnação pelas partes e determino a intimação das partes, para 

depositarem a integralidade dos honorários na conta judicial – 50% 

(cinquenta por cento) do valor total para cada parte – para o competente 

início dos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda não o fizeram.

Indicados os assistentes técnicos e apresentados os quesitos, solicite-se 

do perito a designação de data, horário e local para a realização da 

perícia, devendo as partes serem devida e previamente intimadas, na 

forma do artigo 474 do Código de Processo Civil.

Concedo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 

designada para o inicio dos trabalhos periciais, a fim de que o perito 

apresente o laudo pericial, podendo retirar os autos da secretaria para 

elaboração do mesmo, por este período.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação, e em caso de não 

manifestação das partes, certifique-se a secretaria o decurso do referido 

prazo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80189 Nr: 1636-89.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJN, ACNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 183524. Certifico ainda 

que serve a presente certidão para convidar as partes e seus respectivos 

advogados para comparecerem na sessão de conciliação/mediação 

designada para o 19/09/2018 às 13h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79706 Nr: 1408-17.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMB, AGMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 183553. Certifico ainda 

que serve a presente certidão para convidar as partes e seus respectivos 

advogados para comparecerem na sessão de conciliação/mediação 

designada para o 31/08/2018 às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61380 Nr: 2412-94.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDM, ABFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 
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informatizado sob o nº 183601 designada Sessão de Mediação para o dia 

19/09/2018 às 14:00 horas.

 Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do 

art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à 

unidade de origem para que procedam com o convite das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79700 Nr: 1402-10.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMJ, IMB, NSJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMJ, LFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 183613 designada Sessão de Mediação para o dia 

19/09/2018 às 15:00 horas.

 Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do 

art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à 

unidade de origem para que procedam com o convite das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80874 Nr: 1943-43.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 183623 designada Sessão de Mediação para o dia 

31/08/2018 às 14:30 horas.

 Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do 

art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à 

unidade de origem para que procedam com o convite das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64001 Nr: 1144-68.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR ANGELO DE BRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17253, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:SP/146.977, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 (...) É o relato do essencial. Fundamento e Decido.2. Conforme relatado, o 

processo já conta com Sentença prolatada. Não obstante, nada impede 

que o acordo seja homologado, eis que decisão nesse sentido não fere, 

de forma alguma, o disposto no art. 494 do CPC, mormente porque, com a 

homologação do acordo, o magistrado não estará reapreciando as 

questões decididas na sentença, mas apenas convertendo a vontade 

expressa pelas partes em título judicial.Dispõe a primeira parte do inciso V 

do artigo 139 do novo Código de Processo Civil, que incumbe ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e não há qualquer 

vedação de que a composição seja realizada após a sentença.Portanto, e 

por não vislumbrar qualquer ilicitude no acordo entabulado pelas partes, 

hei por bem homologá-lo, em seus exatos termos.3. HOMOLOGO, pois, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 469/472, 

e, por consequência, JULGO O MÉRITO DA DEMANDA para homologar 

transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 487, III, “b”, 

do CPC.Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do 

acordo (item 29, fl. 471).Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, e, em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e 

providências de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27286 Nr: 1160-32.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois não 

vislumbro razões para sua reforma.

 2. Certifique-se quanto a eventual decisão do TRF1 acerca do Agravo de 

Instrumento interposto às fls. 225/231.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70627 Nr: 1465-69.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, que o 

processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para o 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2843 Nr: 577-96.2000.811.0033

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, RODRIGO DOLFINI - OAB:26897/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT

 b) Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, 

também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme 

artigo 523, § 1º do CPC.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 4907 Nr: 276-96.2003.811.0049
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BAUAB, WALTER MARINO, WALDEMAR 

BAUAB, LAÉRCIO STANGHERLIN, RUBENS GENTILLE, JOAMAR 

JAQUETTI, OSVALDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação dos advogados para 

informarem nos autos os comprovantes do recolhimento dos honorários 

advocaticios, para fins de facilitar a vinculação dos valores e posterior 

expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55224 Nr: 1566-92.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 (...) Logo, a mitigação do prazo para a conclusão da persecução penal, 

frente às peculiaridades da presente ação penal, se mostra razoável e 

proporcional, mormente por não ter havido indevida paralização do trâmite 

processual.Cumpre ressaltar, conforme decisão de fls. 300, o réu 

sujeitar-se-á a um novo julgamento no Tribunal Popular, sendo que, 

pendente está, a apresentação, por parte da defesa técnica, do rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, para que a solenidade seja 

designada.Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de 

concessão de liberdade provisória formulado pela defesa técnica do 

acusado Jorge Ferreira da Silva.Ciência ao Ministério Público.Ademais, 

reitere-se vista à parte ré, para que se manifeste quanto à decisão de fls. 

300.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63199 Nr: 2905-52.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/MT, 

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos com acuidade, verifico ter a parte autora ter 

juntado ao feito comprovante de sua hipossuficiência e requerido às fls. 

18/19 os auxílios da justiça gratuita.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mais, cumpram-se as determinações contidas no despacho de fl. 16.

Vila Rica/MT, 18 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12870 Nr: 85-49.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aruanna Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avon Cosmesticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nunes - 

OAB:144766/SP

 Vistos etc.

Considerando-se a informação do exequente de um saldo remanescente 

de R$ 625,22 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), 

intime-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias, esgotando o prazo 

sem que haja o pagamento do débito, tome-se conclusos para as 

deliberações pertinentes,

Expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso deposita à fl. 

184.

Às providências.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37095 Nr: 28-55.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSPdS, GdSC, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 28-55.2015.811.0035-ID-37095

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Maria Sonia Peres dos Santos/Gustavo dos 

Santos Correa/Ananda dos Santos Correa

PARTE RÉ/DEVEDORA: Cairo Oliveira Correa

 CITANDO(A, S): Cairo Oliveira Correa Filiação: Sebastião Angelo de 

Oliveira e Valdemira Corrêa, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 

Nossa Senhora da Abadia, Q 100, Lote 06, Casa 02(Abaixo do Sup. 

Aliança), Bairro: Jardim Alto Paraíso, Cidade: Aparecida de Goiânia-GO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital, pague o montante da 

condenação devidamente atualizada no valor de R$25.352,00(vinte e 

cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais), ficando alertado que o não 

pagamento será acrescida a multa percentual de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação atualizada, de acordo com o art. 475-J do CPC.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de execução de alimentos 

proposta por ANANDA DOS SANTOS CORREA e GUSTAVO DOS 

SANTOS CORREA menores representados por sua genitora Senhora 

MARIA SONIA PERES DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG n. 

350551443 SSP/SP e CPF 580.478.321-15, residente e domiciliada, na 

Avenida Tiradentes, n. 87, Bairro Brasilândia, Alto Garças-MT, em 

desfavor de CAIRO OLIVEIRA CORREA, brasileiro, residente e domiciliado 

na Rua Nossa Senhora Abadia, Quadra 100, Lote 06, Casa 02 (abaixo do 

Supermercado Aliança), Jardim Alto Paraíso, Aparecida de Goiânia – GO, 

CEP 74948-130, atualmente em lugar incerto e não sabido, informa a 

autora que Através de r. sentença proferida nos autos mº. 

0701.09.274011-0, que tramitou perante o juízo da 2ª Vara de Famílias e 

Sucessões da Comarca de Uberaba –MG, condenando o executado ao 

pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de pensãoalimentícia aos 

seus 05 (cinco) filhos, sendo 1/5 (um quinto) para cada, ou seja 20% 

(vinte por cento) para cada filho, Atualmente, apenas dois filhos do 

executado ainda são menores de idade, ANANDA DOS SANTOS CORREA, 
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menor impúbere, nascida em 05 de março de 2003 e GUSTAVO DOS 

SANTOS CORREA menor impúbere, nascido em 04 de julho de 2004, assim 

a obrigação em relação em relação aos dois filhos menores subsiste no 

importe de 2/5 (dois quintos) de um salário mínimo, ou 40% do salário 

mínimo, 1/5 (um quinto) referente a cada, ocorre que o genitor dos 

menores, o executado, CAIRO OLIVEIRA CORREA, não vem cumprindo 

com as obrigações desde agosto de 2011, razão pela qual a autora 

requereu o cumprimento da obrigação alimentar, totalizando atualmente a 

importância atual de R$25.352,00(vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e 

dois reais), foi determinada a citação do executado pagasse o valor dos 

alimentos e todas as tentativas de citação restaram infrutíferas em razão 

disso determinou-se a citação editalícia.

 Eu, , digitei.

Alto Garças - MT, 19 de julho de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 1862-25.2017.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elhomar de Fátima Couto Silva, Tatiana Marcela Couto e 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de 

Transportes, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa Gasparini - 

OAB:11809/MS, Glauco de Góes Guitti - OAB:9869-B-MS, Luciano 

Ribeiro da Fonseca - OAB:7677/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT, Tiago Bonfanti de Barros - OAB:11688-B/MS

 Vistos etc.

Considerando-se que cabe ao Juiz tentar a conciliação das partes a todo 

momento, Remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes 

e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados, advertindo-se que nos termos do artigo 334, 

§8: "§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado."

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38941 Nr: 823-61.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perlita Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tendo em vista a instalação 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

bem como analisando o objeto dos presentes autos, nos termos do art. 

334 do Novo Código de Processo Civil e diante da manifestação de 

interesse na auto composição da parte requerente remeto o presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações.Às providências. 

Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39329 Nr: 961-28.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJTSF, Silvio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciente quanto ao acordão de ref.31, que anulou a sentença de ref.17, bem 

como determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público 

para sua necessária manifestação e considerando tratar-se de interesse 

de menor, dê-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste.

Após, com a manifestação ministerial, tornem-me conclusos para 

deliberações pertinentes ao caso.

Às providências. Cumpra-se

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 1495-24.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalicio Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 19 de 

julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47125 Nr: 636-71.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Ribas Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, com o parecer, revogo a prisão preventiva e 

determino a soltura do réu AROLDO RIBAS MACIEL, filho de Abel Maciel de 

Lima e Maria José Ribas Maciel, nascido em 02/12/1967 em Tibagi/PR, 

portador do RG nº 44986485 SSP/PR, salvo se estiver preso por outro 

motivo, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima 
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impostas.Designo audiência para interrogatório do réu no dia 18/10/2018 

às 13h45min. (HORÁRIO MT).Oficie-se ao juízo deprecado solicitando a 

devolução da precatória expedida nos autos independentemente de 

cumprimento. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, DEVENDO O OFICIAL DE 

JUSTIÇA ANTES DE CUMPRIR A ORDEM, intimá-lo da data e hora da 

audiência designada, bem como dar-lhe ciência das medidas cautelares 

impostas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Alto Taquari/MT, 19 de 

julho de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43033 Nr: 1717-89.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Pereira Marçal, Nelci Diniz Ribeiro 

Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – Defiro o levantamento em favor da parte exequente do valor depositado 

pelo arrematante a título de entrada (R$ 14.148,00), devendo ser expedido 

ALVARÁ para transferência do valor para a conta indicada na petição de 

fl. 103-104.

II – INDEFIRO o pedido para depósito das parcelas diretamente na conta da 

parte exequente, uma vez que o valor atualizado do débito é inferior ao 

valor da arrematação, acarretando no direto à restituição do saldo residual 

ao executado.

Todavia, fica desde já autorizado o levantamento semestral das 

prestações depositadas pelo arrematante, até a satisfação integral do 

débito.

 III – OFICIE-SE ao Cartório de Imóveis para registro da hipoteca legal sobre 

o bem arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da 

arrematação (Art. 1.489, V, do Código Civil)

IV – Após, aguarde-se em arquivo provisório o decurso do prazo para 

quitação do valor da arrematação, com baixa no relatório estatístico.

V – A Carta de Arrematação somente será expedida após a quitação do 

preço.

 Alto Taquari/MT, 19 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43833 Nr: 2190-75.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACKENBAUER DE OLIVEIRA, Newton Santos 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transfira o depósito de diligências Ref.21 ao oficial do ato Ref.16.

No mais, cumpram-se as determinações do processo apenso.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47210 Nr: 679-08.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CICR, KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

da parte autora da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para 

17/08/2018, às 12h50 (MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 1023-91.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 35714

 Intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o recolhimento da complementação das diligências do oficial 

de justiça, conforme certidão de fl. 90, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 19 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 2195-97.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO CATTARI, ABIDIAS 

VICENTE FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 43843

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Forçada movida pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – 

SICREDI SUL MT em face de CARLOS EDUARDO CATTARI e ABIDIAS 

VICENTE FERREIRA FILHO, todos devidamente qualificados.

 Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado 

às fls. 95/98, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, 

por consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

DEFIRO o levantamento da quantia depositada referente a 

complementação de diligência do Senhor Oficial de Justiça no valor de 

R$72,16.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

CUSTAS JÁ RECOLHIDAS NO INÍCIO.

Honorários na forma do acordo.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16782 Nr: 1114-65.2007.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schutter do Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leite Pimentel - 

OAB:RS/19507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de COISA JULGADA e DECLARO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil.As CUSTAS E A TAXA 

JUDICIÁRIA JÁ FORAM RECOLHIDAS no início. Condeno a autora no 

pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 8% (oito por 

cento) sobre o valor da causa, com base no § 3º do art. 85 do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I.Alto Taquari/MT, 20 de julho de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36881 Nr: 352-34.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISNEIDER MILENE SILVA MORAIS 

- OAB:44979/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial e o 

pedido contraposto formulado na contestação, ficando mantida a pensão 

alimentícia fixada anteriormente. Fica resolvido o mérito da causa, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o autor no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), ficando a exigência suspensa por ser beneficiário da 

JUSTIÇA GRATUITA. Arbitro honorários em favor do advogado nomeado 

para defender os interesses réu no valor equivalente a 4 (quatro) URH’s, a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publicada em audiência 

saindo os presentes intimados.Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16896 Nr: 54-23.2008.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A - Unidade Regional de 

Reestruturação - Rio Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiel Barbosa Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico, em cumprimento a r. sentença de fls. 145/146, que serve a 

presente para fins de intimar a parte executada, por meio de seu 

procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), além de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 

523, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36835 Nr: 330-73.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERLI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30712 Nr: 186-07.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Moura da Silva - ME, Marco 

Antonio Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Diante do exposto, declaro prescrito o crédito tributário, e Julgo Extinto o 

presente processo, Com Resolução do Mérito, nos termos do art. 487, II, 

do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.P.I.Alto Taquari/MT, 6 de abril de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52066 Nr: 683-06.2017.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Administradora de 

Consorcio Sicredi Ltda, em face de Francisco das Chagas Mendes 

Santos, ambos qualificados nos autos.

À ref. 04 fora determinada a emenda da inicial, no sentido de trazer aos 

autos a notificação extrajudicial, uma vez ser esse um dos documentos 

imprescindível a propositura da ação.

 À Ref. 08, o autor opôs embargos de declaração alegando omissão na 

decisão que indeferiu o pedido liminar, embasado seu pedido no protesto 

do contrato/notificação realizado através de edital.

 À Ref. 15 foram recebidos os embargos, no entanto negado provimentos 

ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na 

decisão que determinou a emenda da inicial e não indeferimento da liminar.

À Ref. 19, o requerente trouxe aos autos, petição com a finalidade de 

emendar a inicial, acompanhada com o edital de intimação.

 É o relatório necessário.

Decido.

De acordo com o entendimento do STJ o protesto por edital, para 

constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas 

as possibilidades de sua localização.

No presente caso, em que pese às alegações do autor no sentido de o 

endereço fora fornecido de forma incorreta pelo contratante, bem como 

foram esgotadas todas as vias para localizar o devedor, a fim de justificar 

a intimação via edital, vejo que o mesmo não trouxe aos autos nenhuma 

comprovação de suas diligencias nesse sentido.

 Além disso, verifico que o edital de intimação anexo à Ref. 19, 

protocolado em 12/04/2017, trata-se do mesmo edital juntado quando da 

propositura da ação, restando claro que não fora realizada novas buscas.

 Posto isto e diante da ausência de comprovação do esgotamento de 

todas as tentativas para fins de localizar o devedor, intime-se a parte 

autora para no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob 

pena de indeferimento da inicial.

 Após, com ou sem manifestação, certifique e volte conclusos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46386 Nr: 49-15.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daivid Augusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudineia Pontes Duarte - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Pontes Duarte - 

OAB:

 Processo nº: 49-15.2014.811.0084.

Código: 46386.

Vistos.

 Em prosseguimento ao feito, não havendo preliminares arguidas pela 

defesa e restando ausentes as hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/12/2018, às 11:00 horas. INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as 
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testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, atentando-se a 

Secretaria do Juízo para a eventual expedição de carta precatória para 

oitiva de testemunhas residentes fora da Comarca.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO, caso for 

necessário.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 19 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55999 Nr: 1069-02.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilton Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante disso, para realização da perícia faz-se necessário que a parte 

autora encaminhe-se ao CREAS deste Município e procure o responsável 

pelo agendamento da perícia que será realizada na Comarca de Alta 

Floresta, conforme oficiado pela Secretaria Municipal de Saúde deste 

município de Apiacás/MT, uma vez que esta cidade não possui médico 

perito.

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015.

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designado, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito.

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015).

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em quinze (15) dias, na forma 

do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo.

Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 1° da resolução 232 de 13 de julho de 2016 do Conselho 

Nacional de Justiça.

Afim de averiguar o disposto no § 3º do art. 20 da Lei 8742/93, determino 

ainda, que o CREAS desta Comarca providencie no prazo de 30 (trinta) 

dias estudo socioeconômico na residência da parte autora, atentando-se 

ao número de pessoas que residem com a mesma e a situação econômica 

da família.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50769 Nr: 1162-33.2016.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juceli Zeni de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e autorizo a expedição do alvará em favor da requerente 

JUCELI ZENI DE OLIVEIRA, para levantamento de toda a quantia depositada 

na Conta Poupança nº 10006098-6, Agência 1243-2, Bacacheri-SP, Banco 

do Brasil, de titularidade da “de cujus” Angelin Zeni, bem como o saldo 

sobre a conta nº 0029-04, Grupo 001933, no valor de RS 15.950,15 

(quinze mil novecentos e cinquenta reais e quinze centavos) da empresa 

Administradora de Consórcio Nacional LTDA, de titularidade da “de cujus” 

Angelin Zeni, na forma como requerido nos autos.Atente-se a secretaria 

sobre a eventual necessidade de recolhimento de custas 

processuais.Expeça-se o competente alvará.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 18 de julho 

de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48022 Nr: 348-55.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lina de Sousa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, sem exame do 

mérito, com fulcro nos artigos, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil.Custas judiciais e despesas processuais pela 

parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que a 

parte requerida não foi citada para os atos e termos da presente 

ação.Transitada em julgado a presente sentença. Arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo, na forma da CNGC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 18 de julho de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53281 Nr: 1565-65.2017.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE APIACÁS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMILDO CAMELO DE CARVALHO, Orisvaldo 

Bezerra Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTIN PERON - OAB:7524, 

Valentin Peron - OAB:7524/MT

 Número processo: 1565-65.2017.811.0084.

Código: 53281.

Vistos.

A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de 

direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 3º 

do art. 357 do CPC e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Inexistem preliminares e questões processuais pendentes a serem 

decididas, bem como, as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada, razão pela qual, declaro o feito saneado.

1) FIXO como pontos controvertidos: a) a origem do bem móvel; b) a 

existência ou não de posse anterior pela parte autora e, a sua respectiva 

delimitação; c) a existência de invasão e a data da ocorrência.

2) INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto que o silêncio acarretará o 

julgamento do feito.

3) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC.

4) CERTIFIQUE a Secretaria, após voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55591 Nr: 854-26.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio César dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, Espólio de Angelin Zeni, Juceli Zeni de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DETERMINO que a secretaria providencia data para realização da 

audiência de conciliação junto a conciliadora atraente nesta comarca, 

posto isso: 3) CITE-SE as requeridas para comparecerem à audiência 

supra designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), 

ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), 

observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334).3.1) CONSIGNE-SE, 

no mandado de citação que, caso as partes requeridas tenham 

desinteresse na autocomposição, deverão informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º).3.2) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação, que as advertências do § 8º do art. 334 

do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado.3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, 

caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 

quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra designada 

(CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 

344).4) INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência supra 

designada.5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS 

para análise acerca de eventual homologação.Apiacás/MT, 17 de julho de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51703 Nr: 434-55.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCL, JLG, RLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDPDSMDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Processo nº: 434-55.2017.811.0084.

Código: 51703.

Vistos.

A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de 

direito, razão pela qual, deixo de designar audiência a audiência de que 

trará o § 3º do art. 357 do CPC e PASSO A SANEAR o processo desde 

logo.

Não há questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez que 

as partes estão bem representadas, bem como, não há qualquer nulidade 

a ser sanada, razão pela qual declaro o feito saneado e DETERMINO:

1) INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto que o silêncio acarretará o 

julgamento imediato do feito.

2) Sem prejuízo de outros, FIXO como principais pontos controvertidos: a) 

a condição de segurado; b) o peido de exoneração acarretou prejuízo na 

condição de segurado; c) o direito dos autores à pensão.

3) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC.

4) CERTIFIQUE a Secretaria, após voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 17 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55955 Nr: 1050-93.2018.811.0084

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMBdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:16612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:16612

 Ante o exposto, RECONHEÇO a litispendência nesta ação em relação aos 

autos de nº 1001882-49.2018.8.11.0007 – Código: 55865, razão porque 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, no 

termos do artigo 485, inciso V, do CPC.Sem custas.Após, o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 28 de julho de 2018.Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55414 Nr: 734-80.2018.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefnei Balbino dos Santos 17144285831 - EMPRESA, 

Jefnei Balbino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO à expedição do respectivo alvará anual, ficando o requerente 

condicionado ás comunicações perante as autoridades competentes, 

mediante ofícios e/ou alvarás dos eventos que se realizar-se-ão, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, bem como a juntada das 

respectivas comunicações nos autos, determino, ainda, que o requerente 

atenda ás determinações insertas no Estatuto da Criança e Adolescente 

(Lei nº 8.069/90) e na Portaria nº 11/2009/DF/.O Conselho Tutelar deverá 

comunicar a esse Juízo o descumprimento de quaisquer normas previstas 

no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n° 8.069/90) ou á Portaria nº 

011/2009/DF/.Ciência ao Ministério Público.SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO ALVARÁ, DEVENDO O REQUERENTE AFIXA-LA EM 

LOCAL VISÍVEL E DE ACESSO AO PÚBLICO.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se os interessados e o Conselho Tutelar. Cumpra-se.Apiacás-MT, 

16 de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53533 Nr: 1755-28.2017.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM, AHDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53533.

Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual Cumulada com Regulamentação 

de Alimentos, Guarda, Visitas e Partilha de Bens requerido por ELIANA 

MOCKENWITZ e ALDEIR HIGINO DE MOURA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Foi determinado emenda á inicial determinando aos requerentes a juntada 

dos documentos que comprovem a posse/propriedade dos bens indicados 

na exordial, sob pena de indeferimento da peça vestibular.

Regularmente intimadas via oficial de justiça, os requerentes não se 

manifestaram.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.
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Com efeito, dispõe o art. 321, caput, do CPC que: “o juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.”. ademais, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, 

estabelece que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que as partes requerentes 

foram regularmente intimadas e advertidas a sanar o vício apresentado, 

porém, quedou-se inerte, não apresentando manifestação nos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO e JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do 

mérito, com fulcro nos artigos 321, paragrafo único, e 485, inciso I, ambos 

do CPC.

Custas pelos requerentes, aplicando-se á hipótese, porém, a regra de 

isenção a qual ficará com sua exigibilidade suspensa pelo prazo do art. 

98, § 3º do CPC, uma vez que fora deferido o beneficio da justiça gratuita.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53432 Nr: 1671-27.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NBDS, TdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONDENO o requerido EDIMAR DOS SANTOS FRANÇA a pagar, 

mensalmente, alimentos definitivos em favor de seu filho Thiago dos 

Santos França, ora parte autora, no valor equivalente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente mensalmente, mediante depósito em conta 

bancária de titularidade da genitora, junto agência 1385 023 00004909-0 – 

Conta Fácil – Caixa Econômica Federal, a partir da citação 

válida.CONCEDO a GUARDA DEFINITIVA do menor THIAGO DOS SANTOS 

FRANÇA a sua genitora NILMA BEZERRA DOS SANTOS, para todos os 

fins e efeitos de direito. Como consequência, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo o presente feito, com 

resolução de mérito.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da legislação processual 

vigente.Considerando a ocorrência prevista no art. 334, § 8º, do CPC. 

CONDENO Edimar dos Santos França, ora requerido, ao pagamento de 

multa por ato atentatório á dignidade da justiça, a qual FIXO no percentual 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que será revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso (art. 97, CPC), devendo ser expedida 

certidão a respeito e encaminhada á Procuradoria Geral do Estado, para 

os devidos fins.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente 

TERMO DE GUARDA e RESPOSABILIDADE em favor da requerente, em 

caráter definitivo, constando expressamente as advertências dos artigos 

33 e 35 do ECA.Arbitro honorários advocatícios á patrona nomeada para 

patrocinar os interesses do requerente em 05 (cinco) URH, nos termos da 

Tabela da OAB/MT, devendo a Secretaria do Juízo expedir a respectiva 

certidão.Oportunamente, transitada em julgado esta decisão e observadas 

às formalidades legais, arquive-se este processo, com as anotações e 

baixas de estilo. CIÊNCIA ao ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47990 Nr: 336-41.2015.811.0084

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :1)DECLARAR que o requerido Wanderley Martins dos Santos, brasileiro, 

portador do RG 7.952.711-4 SSP/PR, filho de Francisco dos Santos e de 

Josefina dos Santos, é o pai biológico de Breno Gabriel Pereira, o qual 

passará a se chamar Breno Gabriel Pereira dos Santos.2)DECLARAR que 

a guarda do menor Breno Gabriel Pereira permanecerá com a genitora, ora 

requerente, estando a mesma com o termo de guarda definitivo (Ref.57), 

restando ao genitor, ora requerido o direito de visitar livremente a criança, 

desde que respeitando-se o horário escolar e de repouso noturno do 

menor.3)CONDENAR o requerido Wanderley Martins dos Santos a pagar, 

mensalmente, alimentos definitivos em favor de seu filho Breno Gabriel 

Pereira, a importância de 22, 75% do salário mínimo vigente, a partir da 

juntada aos autos do laudo pericial positivo, todo dia 05 (cinco) de cada 

mês, mediante depósito em conta bancária da representante legal do 

menor.Como consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I e III, alínea “b”, do CPC. 

CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, 

CPC.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil local, para as alterações devidas no assento de 

nascimento do menor, que passará a chamar-se Breno Gabriel Pereira dos 

Santos, e terá como pai Wanderley Martins dos Santos, fazendo constar 

ainda o nome dos avós paternos: Francisco dos Santos e Josefina dos 

Santos, no registro da criança.Arbitro honorários advocatícios á advogada 

nomeada para defesa da parte requerente em 04 (quatro) URH, nos 

termos da tabela OAB/MT. Após o trânsito em julgado, expeça-se a 

competente certidão.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, na forma da CNGC.CIÊNCIA ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55438 Nr: 746-94.2018.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLEdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 746-94.2018.811.0084.

Código: 55438.

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais (artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil), ou, juntar 

aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290, do CPC).

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação.

Às providências.

Apiacás/MT, 16 de julho de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55374 Nr: 712-22.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE 

a inicial, fazendo JUNTAR aos autos declaração de hipossuficiência, sob 
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as penas da lei, assinadas de próprio punho, podendo tal documento ser 

substituído por declaração assinada pelo próprio advogado, desde que 

seja outorgada procuração a este com poderes expressos para 

tanto.Após decorrido tal prazo, com ou sem a tomada de tal providência 

pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.Apiacás/MT, 16 de julho de 2018.TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 137-19.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caciana Alves Coutinho Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/08/2018, às 

10:00 horas, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.2) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principais pontos controvertidos: a) o exercício de 

atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício, 

por parte do de cujus e b) a qualidade de dependente da parte autora.3) O 

rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze 

(15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, 

e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do 

CPC/2015.4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos 

autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.5) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015.6) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Apiacás/MT, 16 de julho de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55812 Nr: 994-60.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a 

tutela provisória almejada.2) Não obstante o interesse público defendido 

nas causas em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não 

impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade 

ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira 

que não é possível identificar, prima facie, se o presente feito seria 

passível de transação judicial, mormente quando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

parte o INSS e demais autarquias federais. Assim, designar audiência na 

forma do caput do artigo 334 do CPC no presente feito, levando em 

consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável 

prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado 

pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação 

e mediação. Diante de tais considerações, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso as partes manifestem interesse em se comporem.2.1) Assim, 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC), consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC.3) Após o aporte de resposta 

aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do Código de Processo Civil.4) 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do artigo 99, do 

CPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 16 de 

julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55744 Nr: 939-12.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVIRGEM ALVES FEITOZA FRACASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a 

tutela provisória almejada.2) Não obstante o interesse público defendido 

nas causas em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não 

impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade 

ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira 

que não é possível identificar, prima facie, se o presente feito seria 

passível de transação judicial, mormente quando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

parte o INSS e demais autarquias federais. Assim, designar audiência na 

forma do caput do artigo 334 do CPC no presente feito, levando em 

consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável 

prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado 

pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação 

e mediação. Diante de tais considerações, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso as partes manifestem interesse em se comporem.2.1) Assim, 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC), consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC.3) Após o aporte de resposta 

aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do Código de Processo Civil.4) 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do artigo 99, do 

CPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 16 de 

julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47334 Nr: 818-23.2014.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à Ref. 73, pela parte autora, para que produzam os jurídicos 

e legais efeitos.Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a 

requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa (R$ 24.026,20), nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, 

todavia, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 
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Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC).OBSERVE-SE, no 

precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os 

precatórios deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda 

que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante 

da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais), 

bem como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 16 de julho de 

2018.TIBÉRIO DE LUCENA BATISTAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47252 Nr: 788-85.2014.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Fatima da Silva Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Ferrer Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.Considerando que a presente sentença acolheu pretensão 

conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na 

interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado da presente decisão.EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais do Município de Apiacás-MT, para que proceda às 

averbações e retificação necessárias.Sem custas, em razão da 

gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 16 de 

julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 34-07.2018.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora, homologando-o na forma do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, e, em consequência JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.Custas pela parte autora, 

na forma do artigo 90, do Código de Processo Civil.Indefiro o pedido de 

baixa em eventuais restrições no nome do requerido ou sobre o bem 

oriundo da presente ação, visto que, não consta nos autos a 

determinação para que fosse procedida qualquer restrição.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos.Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 463-08.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUZ HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 490 do CPC, JULGO PROCEDENTE, 

o pedido formulado por Mariluz Henrique dos Santos da Silva e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:a)A 

IMPLANTAR o beneficio de aposentadoria rural por idade, desde a efetiva 

entrada do requerimento administrativo (11/11/2016), com renda mensal de 

01 (um) salário mínimo.b)A efetuar o PAGAMENTO das parcelas 

retroativas do beneficio de aposentadoria por idade rural, desde o 

requerimento administrativo (11/11/2016), até a data de suas efetivas 

implantações, devendo incidir juros e mora, a partir da citação (Súmula nº 

204, do STJ), de 1% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009 e, correção 

monetária pelos índices desde o vencimento de cada parcela;Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º, do CPC e, Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 

4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo8º,§ 1º da Lei 8.620/93, e artigo 3º, da 

Lei Estadual nº 7.603/01).Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

uma vez que o valor da condenação e ao direito controvertido não 

excedam 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, §3º, inciso I e §4º, 

inciso III, do CPC).Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Apiacás/MT, 16 de 

julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48966 Nr: 112-69.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIAS DOS SANTOS, Daniel Dias dos 

Santos 83209735115

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 Vistos, em correição.

Preenchidos os requisitos legais, e estando as custas devidamente 

recolhidas, recebo a inicial.

CITE-SE a parte executada para pagamento do débito indicado na inicial, 

no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, nos termos do artigo 829 

do Novo Código de Processo Civil. Conste do mandado de citação que, 

não efetuado o pagamento no prazo legal, serão PENHORADOS e 

AVALIADOS os bens indicados pela parte exequente. Efetivada a 

constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte executada 

no mesmo ato.

Não encontrada a parte executada, deverá o Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil.

Conste, ainda, do mandado que a parte executada poderá opor 

EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada 

aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, tudo em 

conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, desde já, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

da dívida, os quais serão reduzidos pela metade em caso de pagamento 

integral no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48236 Nr: 447-25.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 391 de 558



Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSG, VEdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o réu levi Luiz Guimarães a pagar, mensalmente, alimentos 

definitivos em favor de seu filho Victor Emanuel de Souza Guimarães, ora 

parte autora, no valor equivalente a 23% do salário mínimo vigente, a partir 

da citação válida, todo dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta 

bancária da representante legal do menor.

Em consequência, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, com resolução de mérito. SEM 

CUSTAS, eis que as partes são beneficiarias da Justiça Gratuita.

 Ante a inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, bem como a 

nomeação de advogada dativa para a defesa dos direitos da parte autora 

– Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi (OAB/MT 4931 – fls. 

10), arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, nos termos da 

Tabela da OAB. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o necessário.

Após, transitada em julgado esta decisão e observadas as formalidades 

legais, arquive-se o processo, com as anotações e baixas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48104 Nr: 391-89.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Augusto Bubanz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8.505-A, Nelson da Costa Araújo Filho - 

OAB:MS/3512

 Ademais, tendo em vista todo o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada 

pela parte requerida, em sede de contestação, e em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, proposto por Charles Augusto Bubanz contra 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora no pagamento de custas e honorários 

advocatício que FIXO em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, que ficarão com 

suas exigibilidades suspensas pelo prazo do artigo 98, § 3º, do CPC, eis 

que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, arquive-se o presente feito, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Apiacás/MT, 18 de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34772 Nr: 324-71.2008.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMdMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta por MAIARA LARISSA SANTIAGO 

SANTOS, em face BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente, manifestou-se nos autos, 

informando que esta recebendo a títulos de alimentos provisórios o 

equivalente ao valor de R$: 954,00 no período de cerca de um ano e meio, 

pugnando pela extinção dos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da própria exequente em audiência de conciliação 

(fls. 74), de que o executado vem efetuando o pagamento no valor 

equivalente a um salário mínimo à cerca de um ano e meio.

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do 

mérito, nos termos da alínea “a”, do inciso III, do artigo 487, c/c o artigo 

924, inciso II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Diante da nomeação da advogada da parte requerente (fls. 37), fixo os 

honorários em 02 (dois) URH, devendo a Secretaria expedir a respectiva 

certidão.

Diante da nomeação do advogado da parte requerida (fls. 29), fixo os 

honorários em 02 (dois) URH, devendo a Secretaria expedir a respectiva 

certidão.

Considerando que esta sentença acolheu pretensão conjunta das partes, 

mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de recursos, 

operando-se a hipótese do art. 1.000, do Código de Processo Civil. Em 

razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado da 

presente decisão. Expeça-se as certidões dos patronos nomeados e 

após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47713 Nr: 139-86.2015.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à Ref. 61, pela parte autora, para que produzam os jurídicos 

e legais efeitos.Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a 

requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa (R$ 30.408,91), nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, 

todavia, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC).OBSERVE-SE, no 

precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os 

precatórios deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda 

que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante 

da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais), 

bem como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 16 de julho de 

2018.TIBÉRIO DE LUCENA BATISTAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1290-19.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida Sperandio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 
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OAB:15993-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)IMPLANTAR o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a 

efetiva entrada do requerimento administrativo (15/03/2017), com renda 

mensal de 01 (um) salário mínimo.b)A efetuar o PAGAMENTO das parcelas 

retroativas do benefício de aposentadoria por idade rural, desde o 

requerimento administrativo (15/03/2017), até a data de suas efetivas 

implantações, devendo incidir juros e mora, a partir da citação (Súmula n° 

204 do STJ), de 1% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009 e, correção 

monetária pelos índices desde o vencimento de cada parcela;Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º do CPC e Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 

4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996, artigo 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1993, e 

artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001).Sentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e ao direito 

controvertido não excedam 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, 

inciso I e § 4º, inciso III, ambos do CPC).Por força do item 6.17.1.1 da 

CNGCJ, DECLARO:I)Nome da segurada - Elisabete Aparecida Sperandio 

dos Santos;II)Benefício concedido – Aposentadoria Rural Por 

Idade;III)Renda Mensal atual – Renda mensal de um salário mínimo 

nacional;IV)Data de início do benefício – DIB – Protocolo do pedido 

administrativo (15/03/2017);V)Renda mensal inicial – RMI- Um salário 

mínimo nacional;VI)Data do início do pagamento – 30 (trinta) dias da data 

da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de 

tutela;Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Apiacás/MT, 16 de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52299 Nr: 849-38.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Soranso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DA PRESCRIÇÃOTal pleito não merece muitas digressões, na medida em 

que o requerimento do benefício ora pretendido, na via administrativa, 

deu-se em 30/05/2018, e o ajuizamento da demanda, em 26/06/2017, ou 

seja, desde o indeferimento administrativo não ocorreu o lapso temporal 

quinquenal de nenhuma parcela vencida.Além do mais, é fato que se trata 

de preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida.Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.Inexistem 

outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, razão 

por que declaro o feito saneado.1) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08/11/2018, às 13:30 horas, devendo a Secretaria 

de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus 

procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de 

seu comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto 

controvertido, o exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela 

lei para obtenção do benefício.3) O rol de testemunhas deverá ser 

aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, 

do CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos 

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015.4) Deverá o(a) advogado(a) 

constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras do art. 

455, do CPC/2015.5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da 

prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus 

incisos do art. 373 do CPC/2015.6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

da presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC/2015.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 

16 de julho de 2018.TIBÉRIO DE LUCENA BATISTAJuiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14926 Nr: 908-53.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Jose dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74497 Nr: 1193-60.2017.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaína Aparecida Vilela, Maria Eduarda 

Cardoso Grugel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Mailsa Silva de Jesus - OAB:MT/ 9.608, Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, 

Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em que a defesa pugna por liberação da acusada para se 

ausentar da comarca de Araputanga-MT, para que possa ir a cidade de 

Cuiabá-MT em razão de consulta para o dia 20 (vinte) de julho de 2018 

(dois mil e dezoito) às 13hr no ambulatório III do Hospital Júlio Muller com 

médico infectologista Dr. Cabral

Isso posto, DEFIRO o requerido pela defesa, permitindo assim que a 

acusada se ausente da comarca de Araputanga-MT, para consulta com 

médico infectologista na cidade de Cuiabá-MT, tendo entretanto, que 

posteriormente juntar documentos que comprovem seu comparecimento 

no médico na cidade de Cuiába-MT.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 2474-95.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Batista Ferreira Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que informe a conta bancária com os dados 

necessários – número da conta, agência, instituição financeira, CPF/CNPJ 

– para realizar o pagamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA DUARTE COELHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT0015416A (ADVOGADO)

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIELI GONCALVES MERINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem finalidade de INTIMAÇÃO das 

partes para apresentação de razões finais, conforme ata da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-28.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO GOUVEA (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

ACRILICOS EVOCRYL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Juntada de Correspondência Devolvida por motivo de Endereço 

Insuficiente. Desta forma, INTIMO o requerente para manifestar e 

apresentar novo endereço para as devidas comunicações. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-08.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M M DA CUNHA CONFECCOES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MA PUBLICACOES ON LINE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada de correspondência devolvida pelo motivo "mudou-se". 

Diante disso, INTIMO o requerente para apresentar novo endereço. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MAMEDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT0013077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada de correspondência devolvida pelo motivo "mudou-se". 

Diante disso, INTIMO a requerente para informar novo endereço da parte 

requerida. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-60.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J PENA FERRAGENS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON AUGUSTO DE MELLO SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada de correspondência devolvida pelo motivo "mudou-se". 

Diante disso, INTIMO o requerente para informar o novo endereço da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-31.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVELUZ REZENDE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada de correspondência devolvida pelo motivo "não existe 

o número. Diante disso, INTIMO a requerente para informar novo endereço 

da requerida para as devidas comunicações. MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-60.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada de correspondência devolvida pelo motivo 

"desconhecido". Diante disso, INTIMO o requerente para informar o novo 

endereço da requerida. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 59686 Nr: 2191-64.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para que proceda com o 

complemento da diligência do senhor Oficial de Justiça no importe de R$ 

1.692,00, nos termos de sua certidão, de Ref.: 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 58095 Nr: 1165-31.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para que proceda com o 

complemento da diligência do senhor Oficial de Justiça no importe de R$ 

1.626,88, nos termos de sua certidão, de Ref.: 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 59128 Nr: 1836-54.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Gustavo Pereira França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte Requerida, 

através de seu patrono constituído, via Dje, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora, no prazo de 15 
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(quinze) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 26-78.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilas Mascarenhas Scardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parecis Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES - OAB:15.721-B, LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-AMT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte requerida, 

através de seu patrono constituído, via Dje, a fim de que informe o uso da 

prerrogativa do art. 455, § 2º, do CPC no prazo de 05 (cinco) dias. No 

ensejo, intima-se também a parte autora, através de seu patrono 

constituído, para manifestar-se acerca da petição da parte requerida - 

ref.: 50, também em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48624 Nr: 1121-80.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusdete Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Vistos.

Considerando aporte do Ofício n. 018/18 – PJA comunicando a ausência 

do Promotor de Justiça nesta data, em virtude de acompanhamento em 

consulta médica, REDESIGNO o presente ato para o dia 24 (vinte e quatro) 

de julho de 2018 às 15h50min.

 Expeçam-se as intimações/requisições necessárias.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ODESIO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000010-73.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 13091929) proferia nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo:1000207-91.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 20/09/2018 Hora: 09:00, na sede do Foro Judicial da 

Comarca de Arenápolis/MT. Salienta-se, ainda, que a ausência do autor 

implicará na extinção do feito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67263 Nr: 2123-25.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CORREIA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerente casou com o Requerido sob o regime de 

Comunhão de Bens, conforme certidão de casamento em anexo, sendo 

que se encontram separados de fato desde 1979. Da união entre as 

partes tiveram 2 (dois) filhos, já maiores de idade, e não tem bens a serem 

partilhados, somente ingressando com a presente ação para obter o 

divórcio legal do Requerido.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Atendida a determinação de ref. 4, delibero 

pelo prosseguimento do feito. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

ante a comprovação de hipossuficiência da parte autora.Anote-se que o 

presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda-se às anotações 

necessárias.Cite-se a parte requerida, pela via editalícia para, querendo, 

responder a presente ação no prazo legal.Após o decurso do prazo, com 

ou sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 19 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67257 Nr: 2119-85.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZABETH MIRANDA DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Requerente casou com a Requerida sob o regime de 

Comunhão Parcial de Bens, conforme certidão de casamento em anexo, 

sendo que se encontram separados de fato desde 1987/1988. Da união 

entre as partes tiveram 2 (dois) filhos, já maiores de idade, e não tem bens 

a serem partilhados, somente ingressando com a presente ação para 

obter o divórcio legal da Requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Comprovada a hipossuficiência da parte 

autora (ref. 8), defiro os benefícios da justiça gratuita.Anote-se que o 

presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda-se às anotações 

necessárias.Cite-se a parte requerida, pela via editalícia para, querendo, 

responder a presente ação no prazo legal.Após o decurso do prazo, com 

ou sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 19 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38662 Nr: 1367-60.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA SCANDOLARA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANDIRA SCANDOLARA ME, CNPJ: 

36887776000112. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JANDIRA 

SCANDOLARA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA n.° 20105648, nos termos do artigo 8° da referida Lei, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5648/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/08/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.167,89

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73803 Nr: 706-03.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.A dos Santos & Cia Ltda - ME, JEFERSON 

ARAUJO SANTOS, BRUNO ARAUJO DOS SANTOS, KELEM CRISTINI 

CARVALHO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para que efetue o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 10(dez) dias, para finalidade do 

cumprimento do Mandado de Citação, recolher o valor da diligência no site 

(www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61336 Nr: 1315-54.2016.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MORUMBI 

LTDA, PAULO CEZAR VARGAS WITCEL, CARLOS DANIEL VARGAS 

WITCEL, CLAUDIOVETE SOARES WITCEL, ROSANA POLETTO WITCEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:18134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:MT/18.032-A

 Nos termos da legislação vigente, e ante a tempestividade dos embargos, 

intimo a parte embargada para querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74720 Nr: 1293-25.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.Inicialmente, ante o pedido preliminar do acusado de recorrer em 

liberdade, decido:Apesar do réu aduzir que preenche os requisitos (bons 

antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) para aguardar o 

julgamento em liberdade, verifico que o pleito não deve ser acatado.O 

denunciado foi condenado a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, 

pelo cometimento do crime tipificado no art. 217- A, do Código Penal. 

Assim, pelo que rege o art. 33, §2º, alínea “a”, as penas superiores a oito 

anos deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado. Não 

bastando o enquadramento do réu no artigo acima mencionado, constato 

que o crime cometido por esse é classificado como hediondo, sendo esse 

de extrema gravida e repreensão, o qual foi cometido no ambiente 

doméstico e por pessoa que tinha a confiança da vítima. Assim necessária 

sua segregação para garantia da ordem pública.Por garantia da ordem 

pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade 

que, via de regra, é abalada com a prática de um crime. Também, se 

traduz na necessidade de se evitar a prática de novas infrações penais. 

Não é outro o entendimento dos Tribunais:TJRJ-0397817) PENAL. (...). 

Assim, MANTENHO a decisão que denegou o direito do réu em recorrer em 

liberdade, uma vez que presentes os requisitos autorizadores de sua 

segregação.No mais, ante a tempestividade, RECEBO o recurso de 

apelação interposto pelo acusado à ref. 126, em seu duplo efeito (art. 597 

CPP).Tendo em vista que as contrarrazões à apelação já foram 

apresentadas (ref. 134), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação e julgamento, com as 

nossas homenagens. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62136 Nr: 1969-41.2016.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANDERSON FINCO, HIDEMAR FINCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimação das partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias 

do despacho de ref. 76 e da juntada de ofício de ref. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 66815 Nr: 1804-57.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SILVA LIMA, MARQUIENI MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de AILTON SILVA LIMA e 

MARQUIENI MOREIRA LIMA. E em consequência, julgo extinto o processo, 

com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

MARQUIENI MOREIRA.Ciência ao Ministério Público.Sem custas, eis que foi 

deferido os benefícios da justiça gratuita. O ilustre defensor Dr. Jabes 

Ferreira Celestino Barboza foi nomeado pelo Juízo desta Comarca para, 

sob a fé de seu grau, promover os interesses dos autores, já que estes 

não possuem condições de contratar um advogado, bem como pela 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Assim, nos termos do 

art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, fixo os seus honorários em 5 (cinco) URH’S 

que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete 

prestar a assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a ser 

requerida pelo defensor dativo.Após o trânsito em julgado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para a averbação junto 

aos ofícios competentes, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 3349-02.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO PAULA DIAS, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 455,14 (Quatrocentos e cinquenta 

e cinco reais e quatorze centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Determino que o presente feito tramite em segredo de justiça 

(artigos 189, II, CPC), pois é medida salutar para a preservação da 

intimidade e dignidade dos exequentes e também do executado.Nos 

termos do artigo 528, caput do CPC, intime-se o devedor para, em três 

dias, efetuar o pagamento das 3 (três) últimas parcelas da pensão 

alimentícia anteriores ao ajuizamento desta ação, mais as que vencerem 

no curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de prisão civil.Cientifique-se o executado que caso, no 

prazo de três dias, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, além da prisão 

civil, haverá o protesto do pronunciamento judicial que fixou os 

alimentos.Sirva cópia da presente decisão como mandado/ofício/carta de 

intimação.Intimem-se. Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Aripuanã, 20 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62136 Nr: 1969-41.2016.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANDERSON FINCO, HIDEMAR FINCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Após o aporte da resposta do ofício a ser encaminhado ao Segundo 

Ofício desta comarca, dê-se vista do processo às partes, para que se 

manifestem sobre a pertinência dos requerimentos feitos nesta data, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Em caso positivo, venham conclusos para novas 

deliberações. Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68375 Nr: 3272-20.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Diante do exposto, indefiro o requerimento do Advogado de Defesa e 

mantenho a prisão preventiva do réu, com o fim de acautelar a ordem 

pública, nos termos do art. 312 do CPP.DETERMINO ainda a abertura de 

vistas ao representante do Ministério Público, para que no prazo de 05 

dias, diligencie e informe nos autos o paradeiro das testemunhas não 

localizadas para fins de oitiva.DETERMINO ainda expedição de carta 

precatória para Comarca de Campo Novo dos Parecis para oitiva da 

testemunha Rodrigo Zanon.DETERMINO também que sejam oficiados os 

Juízos Criminais nos quais o réu possui processos criminais ativos, com o 

fim de contribuir em eventual análise de necessidade de decretação de 

prisão preventiva.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente 

decisão como (mandado/oficio/precatória).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69749 Nr: 588-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

VILHENA/RO, ELIEL SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO A MIRANDA DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemário Secco - 

OAB:OAB/RO 724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

 PROCESSO: AUTOS Nº. 588-88.2018.811.0100 – CÓDIGO: 69749 – 

NÚMERO/ANO: 0/2018

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

AUTOR: ELIEL SILVA SANTOS

RÉU(S): NILO A MIRANDA DOS SANTOS EPP

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) 

Executado(a)(s) NILO A MIRANDA DOS SANTOS EPP, na seguinte forma:
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PRIMEIRO LEILÃO: Dia 31 de agosto de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

saldo não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 31 de agosto 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL:  A t ravés  do  s i te  www.ba lb ino le i loes .com.b r  e 

www.leiloesjudiciais.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta marca Honda, modelo POP100, cor 

vermelha, placa JYK-1491, ano de fabricação e modelo 2007, Renavam 

nº. 924707895, Chassi 9C2HB02107R038155, em funcionamento, 

carenagem em bom estado, faltando os dois retrovisores, capa plástica da 

luz de freio quebrada, pisca alerta direito com uma pequena avaria, placa 

e lacre em modelos antigos.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais), em 

16 de fevereiro de 2016.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Curitiba, nº. 1.209, Centro, Brasnorte/MT.

DEPOSITÁRIO(S): NILO MIRANDA DOS SANTOS, Rua Curitiba, nº. 1.209, 

Centro, Brasnorte/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 4.578,74 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito 

reais e setenta e quatro centavos), em abril de 2012.

ÔNUS: Constam débitos junto ao DETRAN/MT no valor de R$ 1.001,30 (um 

mil e um reais e trinta centavos), em 04 de julho de 2018. Outros eventuais 

constantes no Detran.

LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

 Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo 

que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 

cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido 

de juros equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o 

próprio bem.

 OBS: A disputa para lances a prazo será encerrada bastando um lance à 

vista igual ou superior ao último lance ofertado, de modo que a disputa 

permanecerá aberta apenas entre os lances à vista.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT sob nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos 

pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre 

o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(a)(es), 

NILO A MIRANDA DOS SANTOS EPP, na pessoa de seu Representante 

Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno 

e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Brasnorte/MT, 04 de julho de 2018. Eu, __________, Victor 

Lima Pinto Coelho, Juiz(a) de Direito, o subscrevo e assino.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51774 Nr: 202-34.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RUI HEISLER, SEBASTIÃO ROBERTO 

MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MONTEIRO 

FERREIRA - OAB:4507, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4099

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, MAURO RUI HEISLER, na pessoa de 

seu advogado, para que indique as provas que ainda pretende produzir 

em audiência no atual estagio do processo e indique quesitos de perícia, 

no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65724 Nr: 1528-87.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de penhora online via BACENJUD apresentando à 

ref. 17 pelo exequente, sob o valor total da dívida.

Intime-se o exequente para que apresente os dados dos veículos sob os 

quais deverão recair a restrição no RENAJUD, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65454 Nr: 1372-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0

 Vistos etc.

Em razão do ofício juntado à ref. 72 dos autos, no qual o CDP-Juína 

informa a impossibilidade de escola do custodiado por falta de pessoal 

suficiente para comparecimento em audiência de instrução criminal 

marcada para o dia 23/07/2018, DETERMINO o cancelamento da referida 

audiência.

Redesigno a audiência para a data de 15/08/18 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo Dr. Edson Emilio da Rocha, 

OAB-MT 22.746/O (ref.: 35), o representante do Ministério Público, bem 

como as testemunhas da acusação e da defesa, que são comuns.

Oficie-se o CDP-Juína imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 365-72.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO ROCHA DOS SANTOS, 

JULIANO SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 INTIMAÇÃO DOS RÉUS, na pessoa de seu advogado, para que no prazo 

legal apresente memoriais finais em favor dos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62362 Nr: 1915-39.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DANTAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Gianini Leite - 

OAB:20037-A/MT, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Determino a remessa dos autos à instância superior para que Recurso de 

Apelação seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (art. 601 do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68177 Nr: 3132-83.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Vistos etc.

Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTVIVA POR 

EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL proposto pela defesa do 

acusado à ref. 122 dos autos.

O MP se manifestou pela manutenção da prisão preventiva à ref. 128 dos 

autos.

Pois bem.

Apreciando tal pleito, MANTENHO a decretação da prisão preventiva 

outrora decretada, ante a ausência da alteração do quadro fático, que deu 

azo à decretação da custódia em questão.

Por fim, registro que o excesso de prazo, por si só, não tem o condão de 

afastar a custódia cautelar, haja vista a necessidade de manutenção da 

mesma pelos próprios motivos exarados na decisão anteriormente 

proferida.

Nesse sentido, posicionou o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. 

PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. 1. Homicídio qualificado cujas 

circunstâncias concretas indicam a pertinência do paciente a grupo de 

extermínio, o que é justificativa suficiente para a prisão cautelar diante da 

periculosidade dos integrantes e do risco de reiteração delitiva e à ordem 

pública. 2. Excesso de prazo decorrente da complexidade da causa e de 

dificuldades na instrução, com a oitiva de testemunhas por precatória. O 

iminente encerramento da instrução afasta a caracterização do excesso 

de prazo. 3 . Em casos complexos e envolvendo crimes de acentuada 

gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os 

prazos processuais não são inflexíveis, devendo amoldar- se às 

necessidades da vida. 4. Habeas corpus denegado.(STF - HC: 107629 PB, 

Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/02/2012, Primeira 

Turma, Data de Publicação: DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 

15-03-2012)

 Ciência ao MP.

Intime-se a Defesa do acusado.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000114-37.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: SELMA 

FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 145,07, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado qualquer plano de telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, 

a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do 

direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer documento hábil 

a comprovar a contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o 

contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, posto que não foi anexado qualquer contrato assinado por 

esta, ou que a contratação tenha sido porventura, de forma verbal, por 

meio dos call centers da promovida (meio também utilizado por ela nos 

casos de aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi juntada 

qualquer gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os 

autos, constato que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida, 

já que não comprovada a existência de contrato entre as partes que 

justificaria a dívida lançada nos órgãos restritivos. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 

ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. (...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 
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COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano; além das peculiaridades do caso concreto, como o 

fato de haver outras inscrições, posteriores a que está sendo discutido 

neste feito, o que comporta redução do quantum indenizatório. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.500,00, que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado 

em nome do autor (R$ 145,07), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (28/03/2016 – data 

da inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, 

bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000114-37.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: SELMA 

FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 145,07, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado qualquer plano de telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, 

a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do 

direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer documento hábil 

a comprovar a contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o 

contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, posto que não foi anexado qualquer contrato assinado por 

esta, ou que a contratação tenha sido porventura, de forma verbal, por 

meio dos call centers da promovida (meio também utilizado por ela nos 

casos de aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi juntada 

qualquer gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os 

autos, constato que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida, 

já que não comprovada a existência de contrato entre as partes que 

justificaria a dívida lançada nos órgãos restritivos. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 

ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 
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INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. (...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano; além das peculiaridades do caso concreto, como o 

fato de haver outras inscrições, posteriores a que está sendo discutido 

neste feito, o que comporta redução do quantum indenizatório. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.500,00, que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado 

em nome do autor (R$ 145,07), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (28/03/2016 – data 

da inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, 

bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-22.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MATUELLA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000115-22.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: FABIANA 

MATUELLA DA SILVA RAMOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 149,28, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que teria 

localizado uma linha móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que 

originariamente seria na modalidade pré-paga, que posteriormente teria 

sido migrada para pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se 

formaliza contrato escrito. Assim, reportou a telas de seu sistema interno 

como meio de prova para demonstrar relação contratual com a parte 

autora. No entanto, não há qualquer reprodução dessas telas na inicial ou 

nos autos. Ainda que tivesse, não é o entendimento deste juízo como meio 

de prova (e da Turma Recursal também), eis que essas telas carecem de 

segurança, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 
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autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 149,28), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (17/11/2015 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-22.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MATUELLA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000115-22.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: FABIANA 

MATUELLA DA SILVA RAMOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 149,28, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que teria 

localizado uma linha móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que 

originariamente seria na modalidade pré-paga, que posteriormente teria 

sido migrada para pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se 

formaliza contrato escrito. Assim, reportou a telas de seu sistema interno 

como meio de prova para demonstrar relação contratual com a parte 

autora. No entanto, não há qualquer reprodução dessas telas na inicial ou 

nos autos. Ainda que tivesse, não é o entendimento deste juízo como meio 

de prova (e da Turma Recursal também), eis que essas telas carecem de 

segurança, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 
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autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 149,28), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (17/11/2015 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-59.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO OZEIKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010363-59.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARCOS 

ROBERTO OZEIKA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais com pedido liminar de religação de energia 

elétrica, em que a parte autora sustenta que em 20/09/2016, o serviço de 

energia foi interrompido em sua residência, e de seus vizinhos devido à 

queda de um poste nas proximidades por causa de um caminhão, que teria 

se enroscado nos fios. Alega que pouco tempo depois, uma equipe da 

promovida restabeleceu o fornecimento de sua vizinhança, exceto o de 

sua casa, sob alegação de que seu padrão estava fora das 

especificações técnicas exigidas, e procedendo à retirada do medidor de 

consumo, deixando-o por vários dias sem energia, causando-lhe 

transtornos. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, entendo que a hipótese é de procedência em parte do 

pedido. No presente caso, é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção à previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, a inversão do ônus probatório deve ser aplicada, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência técnica da 

parte Reclamante, eis que somente a promovida pode trazer provas 

conclusivas quanto a esta lide, cabendo a esta, portanto, comprovar que o 

serviço de fornecimento de energia ao promovente foi prestado a 

contento, ou seja, que não houve defeito na prestação do serviço. No 

caso vertente, observo que, momentos após o incidente que interrompeu o 

serviço de energia, a promovida se recusou a restabelecer a energia para 

a residência da parte autora por razões técnicas. Portanto, na prática, é 

como se o fornecimento de energia a esta tivesse sido interrompido pela 

equipe da promovida. É certo que o serviço deve ser suspenso quando se 
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constatam motivos de ordem técnica ou que ponha em risco a segurança 

do serviço e/ou de seus usuários. Todavia, tal procedimento deve ocorrer 

em obediência às normas setoriais vigentes, que no caso são as previstas 

na Resolução 414/2010/ANEEL. E considerando que o presente caso se 

trata de suspensão por suposta deficiência técnica de padrão de energia, 

incide aqui então, os arts. 171 e 173 da referida norma: Art. 171. 

Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem 

técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da 

notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos: (...) II – pela 

inexecução das correções indicadas no prazo informado pela 

distribuidora, quando da constatação de deficiência não emergencial na 

unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia 

elétrica; ou... Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à 

unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora 

deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, 

específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em 

destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012) a) 3 (três) dias, por razões de ordem 

técnica ou de segurança; ou... Sendo assim, ante as alegações na inicial, 

verifica-se que a promovida nem de longe cumpriu o procedimento 

previsto nos dispositivos acima citados, posto que, de forma arbitrária e 

sem maiores explicações, simplesmente retirou o medidor e deixou o 

consumidor sem energia; e ainda, sem que esclarecesse detalhadamente 

por qual motivo assim procedeu e sem esclarecer como deveria proceder 

para o retorno do serviço. Não esclareceu se a retirada era emergencial 

ou não, a justificar a imediata retirada do medidor, tampouco notificou o 

promovente por escrito para que, se não fosse o caso de emergência, 

que providenciasse o necessário para a adequação do padrão de energia 

nos moldes técnicos exigidos pela promovida, e no prazo previsto para 

tanto (03 dias), sob pena de suspensão posterior do fornecimento de 

energia, o que a tornaria legal. Se não demonstrou situação emergencial, 

conclui-se que a promovida retirou o medidor indevidamente, e de forma 

abrupta, quando na verdade deveria ter notificado previamente o 

requerente, sem que fosse necessário interromper o serviço e lhe dando 

oportunidade para suprir a deficiência técnica constatada; para somente 

depois suspender o fornecimento caso verificado que a falha técnica do 

padrão persista, tudo conforme arts. 171 e 173. Não tendo a promovida 

demonstrado que assim procedeu, considerando a inversão do ônus da 

prova, configura-se aqui portanto, falha na prestação do serviço, a 

ensejar o dever de restabelecer de imediato o serviço de energia elétrica, 

bem como de indenizar pelos danos ocasionados ao promovente. 

Portanto, diante do transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que flagrantemente 

descumpriu uma norma setorial, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos, pois a suspensão indevida de energia, deixando 

o promovente sem o fornecimento por vários dias são fatos que por si só 

fazem derivar o dano extrapatrimonial. Inegável o que a energia elétrica 

possibilitou para o dia-a-dia da sociedade, tratando-se hoje, de um serviço 

plenamente essencial à população. Assim, dada essa essencialidade, não 

é difícil vislumbrar os transtornos causados pela sua abrupta e indevida 

interrupção e consequente ausência. No que tange ao quantum debeatur, 

deve ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 6º, da lei 

9.099/95. Assim, considerando a ausência de maiores prejuízos 

demonstrados nos autos; considerando a capacidade financeira do 

promovente e da parte promovida; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: a) CONDENAR a promovida na obrigação de fazer consistente em 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do promovente, confirmando-se a liminar ora concedida; b) CONDENAR a 

promovida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 12 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-59.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO OZEIKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010363-59.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARCOS 

ROBERTO OZEIKA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais com pedido liminar de religação de energia 

elétrica, em que a parte autora sustenta que em 20/09/2016, o serviço de 

energia foi interrompido em sua residência, e de seus vizinhos devido à 

queda de um poste nas proximidades por causa de um caminhão, que teria 

se enroscado nos fios. Alega que pouco tempo depois, uma equipe da 

promovida restabeleceu o fornecimento de sua vizinhança, exceto o de 

sua casa, sob alegação de que seu padrão estava fora das 

especificações técnicas exigidas, e procedendo à retirada do medidor de 

consumo, deixando-o por vários dias sem energia, causando-lhe 

transtornos. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, entendo que a hipótese é de procedência em parte do 

pedido. No presente caso, é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção à previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, a inversão do ônus probatório deve ser aplicada, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência técnica da 

parte Reclamante, eis que somente a promovida pode trazer provas 

conclusivas quanto a esta lide, cabendo a esta, portanto, comprovar que o 

serviço de fornecimento de energia ao promovente foi prestado a 

contento, ou seja, que não houve defeito na prestação do serviço. No 

caso vertente, observo que, momentos após o incidente que interrompeu o 

serviço de energia, a promovida se recusou a restabelecer a energia para 

a residência da parte autora por razões técnicas. Portanto, na prática, é 

como se o fornecimento de energia a esta tivesse sido interrompido pela 

equipe da promovida. É certo que o serviço deve ser suspenso quando se 

constatam motivos de ordem técnica ou que ponha em risco a segurança 

do serviço e/ou de seus usuários. Todavia, tal procedimento deve ocorrer 

em obediência às normas setoriais vigentes, que no caso são as previstas 

na Resolução 414/2010/ANEEL. E considerando que o presente caso se 

trata de suspensão por suposta deficiência técnica de padrão de energia, 

incide aqui então, os arts. 171 e 173 da referida norma: Art. 171. 

Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem 

técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da 
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notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos: (...) II – pela 

inexecução das correções indicadas no prazo informado pela 

distribuidora, quando da constatação de deficiência não emergencial na 

unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia 

elétrica; ou... Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à 

unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora 

deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, 

específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em 

destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012) a) 3 (três) dias, por razões de ordem 

técnica ou de segurança; ou... Sendo assim, ante as alegações na inicial, 

verifica-se que a promovida nem de longe cumpriu o procedimento 

previsto nos dispositivos acima citados, posto que, de forma arbitrária e 

sem maiores explicações, simplesmente retirou o medidor e deixou o 

consumidor sem energia; e ainda, sem que esclarecesse detalhadamente 

por qual motivo assim procedeu e sem esclarecer como deveria proceder 

para o retorno do serviço. Não esclareceu se a retirada era emergencial 

ou não, a justificar a imediata retirada do medidor, tampouco notificou o 

promovente por escrito para que, se não fosse o caso de emergência, 

que providenciasse o necessário para a adequação do padrão de energia 

nos moldes técnicos exigidos pela promovida, e no prazo previsto para 

tanto (03 dias), sob pena de suspensão posterior do fornecimento de 

energia, o que a tornaria legal. Se não demonstrou situação emergencial, 

conclui-se que a promovida retirou o medidor indevidamente, e de forma 

abrupta, quando na verdade deveria ter notificado previamente o 

requerente, sem que fosse necessário interromper o serviço e lhe dando 

oportunidade para suprir a deficiência técnica constatada; para somente 

depois suspender o fornecimento caso verificado que a falha técnica do 

padrão persista, tudo conforme arts. 171 e 173. Não tendo a promovida 

demonstrado que assim procedeu, considerando a inversão do ônus da 

prova, configura-se aqui portanto, falha na prestação do serviço, a 

ensejar o dever de restabelecer de imediato o serviço de energia elétrica, 

bem como de indenizar pelos danos ocasionados ao promovente. 

Portanto, diante do transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que flagrantemente 

descumpriu uma norma setorial, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos, pois a suspensão indevida de energia, deixando 

o promovente sem o fornecimento por vários dias são fatos que por si só 

fazem derivar o dano extrapatrimonial. Inegável o que a energia elétrica 

possibilitou para o dia-a-dia da sociedade, tratando-se hoje, de um serviço 

plenamente essencial à população. Assim, dada essa essencialidade, não 

é difícil vislumbrar os transtornos causados pela sua abrupta e indevida 

interrupção e consequente ausência. No que tange ao quantum debeatur, 

deve ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 6º, da lei 

9.099/95. Assim, considerando a ausência de maiores prejuízos 

demonstrados nos autos; considerando a capacidade financeira do 

promovente e da parte promovida; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: a) CONDENAR a promovida na obrigação de fazer consistente em 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do promovente, confirmando-se a liminar ora concedida; b) CONDENAR a 

promovida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 12 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-30.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TREVISAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010201-30.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CLAUDETE 

TREVISAN - ME REQUERIDO: VALERIA LIMA DOS SANTOS Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no prazo de 5 

dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 13835126.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000121-92.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

21.279,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSANIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: ROSANIA DA SILVA Endereço: Zona Rural, Gleba Tibagi, 

Sítio Expedito, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 31/08/2018 

às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000121-92.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

21.279,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSANIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: ROSANIA DA SILVA Endereço: Zona Rural, Gleba Tibagi, 

Sítio Expedito, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 31/08/2018 

às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 
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dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-59.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010460-59.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOSE GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOSE GOMES DE ARAUJO 

Endereço: Rua ARLINDO ANTÔNIO MAYER, 399, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 31/08/2018 às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-59.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010460-59.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOSE GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOSE GOMES DE ARAUJO 

Endereço: Rua ARLINDO ANTÔNIO MAYER, 399, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 31/08/2018 às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-25.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000119-25.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

9.540,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LEONALDO MARQUES DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: LEONALDO MARQUES DA COSTA Endereço: ZONA 

RURAL, Fazenda Esperança, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 31/08/2018 às 13:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-25.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000119-25.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

9.540,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LEONALDO MARQUES DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: LEONALDO MARQUES DA COSTA Endereço: ZONA 

RURAL, Fazenda Esperança, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 31/08/2018 às 13:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-11.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000064-11.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JOAO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de repetição 

de indébito c/c indenização por danos materiais e morais, em que, 

analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso vertente, alega a parte autora que a promovida praticou venda 

casada, quando, ao fazer compras no seu crediário, teve de aderir à 
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contratação de dois seguros, denominados “bolsa protegida” e “proteção 

de sorte” no valor total mensal de R$ 7,48. Por sua vez, a promovida 

argumenta que a contratação dos seguros foi por opção do promovente, 

ou seja, de livre e espontânea vontade, e lhe fora esclarecido quanto à 

cobrança e dos termos; anexando na defesa, cópia das propostas 

assinadas por aquele. Em que pese a alegação de venda casada, prática 

vedada pelo CDC, ao argumento de que tanto a contratação do cartão de 

crediário quanto os seguros teriam sido pactuados no mesmo dia, observo 

que isso, por si só, não presume ou chega à conclusão de que houve 

condição da concessão da compra de forma parcelada, à contratação dos 

seguros. Isto porque tanto o termo de adesão ao cartão quanto os termos 

de proposta de seguros são instrumentos distintos, não sendo integrantes 

de um único documento, o que poderia indicar a venda casada alegada. 

Cada negócio portanto, possui autonomia, não havendo nenhum liame 

necessário ou condicionado entre eles. Se lhe foram ofertados os 

seguros, e houve anuência, com assinatura em instrumentos diversos 

daquele que concedeu o crediário, não se vislumbra qualquer condição 

entre um e outro, ainda que assinados no mesmo dia e momento. Essa 

condição inclusive, sequer restou demonstrada nos autos, ainda que 

alegados na inicial. Por consequência, válidas são as cobranças dos 

valores decorrentes dessa pactuação securitária. Dessa forma, 

improcede o pedido de repetição de indébito. De igual forma, improcede o 

pedido de indenização por dano extrapatrimonial. Ainda que fosse 

reconhecida a ilegalidade da cobrança dos seguros, também não se 

vislumbraria qualquer dano a ser indenizado. Tal hipótese não faria 

concluir que houve dano in re ipsa (presumido) ou que derive do próprio 

fato, tampouco qualquer motivo que indique alguma lesão à sua 

personalidade ou estado psicológico, sendo que a improcedência nesse 

sentido é medida que se impõe. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-11.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000064-11.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JOAO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de repetição 

de indébito c/c indenização por danos materiais e morais, em que, 

analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso vertente, alega a parte autora que a promovida praticou venda 

casada, quando, ao fazer compras no seu crediário, teve de aderir à 

contratação de dois seguros, denominados “bolsa protegida” e “proteção 

de sorte” no valor total mensal de R$ 7,48. Por sua vez, a promovida 

argumenta que a contratação dos seguros foi por opção do promovente, 

ou seja, de livre e espontânea vontade, e lhe fora esclarecido quanto à 

cobrança e dos termos; anexando na defesa, cópia das propostas 

assinadas por aquele. Em que pese a alegação de venda casada, prática 

vedada pelo CDC, ao argumento de que tanto a contratação do cartão de 

crediário quanto os seguros teriam sido pactuados no mesmo dia, observo 

que isso, por si só, não presume ou chega à conclusão de que houve 

condição da concessão da compra de forma parcelada, à contratação dos 

seguros. Isto porque tanto o termo de adesão ao cartão quanto os termos 

de proposta de seguros são instrumentos distintos, não sendo integrantes 

de um único documento, o que poderia indicar a venda casada alegada. 

Cada negócio portanto, possui autonomia, não havendo nenhum liame 

necessário ou condicionado entre eles. Se lhe foram ofertados os 

seguros, e houve anuência, com assinatura em instrumentos diversos 

daquele que concedeu o crediário, não se vislumbra qualquer condição 

entre um e outro, ainda que assinados no mesmo dia e momento. Essa 

condição inclusive, sequer restou demonstrada nos autos, ainda que 

alegados na inicial. Por consequência, válidas são as cobranças dos 

valores decorrentes dessa pactuação securitária. Dessa forma, 

improcede o pedido de repetição de indébito. De igual forma, improcede o 

pedido de indenização por dano extrapatrimonial. Ainda que fosse 

reconhecida a ilegalidade da cobrança dos seguros, também não se 

vislumbraria qualquer dano a ser indenizado. Tal hipótese não faria 

concluir que houve dano in re ipsa (presumido) ou que derive do próprio 

fato, tampouco qualquer motivo que indique alguma lesão à sua 

personalidade ou estado psicológico, sendo que a improcedência nesse 

sentido é medida que se impõe. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-07.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FERREIRA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000116-07.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CLAUDINEIA 

FERREIRA LIMA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívidas no valor 

total de R$ 140,49, que considera indevida. A promovida Bradesco arguiu 

ocorrência de prescrição, a qual desde logo afasto, pois o termo inicial do 

prazo não começa a partir da data da restrição como alega, e sim, a partir 

da ciência inequívoca do suposto dano, o que, segundo os elementos nos 

autos, deu-se em novembro/2017, data em que o extrato dos órgãos de 

proteção ao crédito foi emitido. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter qualquer 

relação com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar alguma 

contratação, tais como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, de 

empréstimos ou financiamentos, gravações de atendimento etc., bem 

como seus documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas 

alegações de que o débito cobrado seria exigível e legítimo. Em sua 

defesa, o promovido apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos 

anseios da parte Reclamante, não havendo qualquer elemento que 

evidencie algum vínculo entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, 

o débito imputado à parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, 

sendo a negativação portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se 

falar na aplicação da súmula 385 do STJ, conforme pretende a promovida, 

pois as inscrições indevidas feitas pela promovida ocorreram em 25/09 e 

13/10/2014; ou seja, foram as primeiras, e anteriormente aos demais 

apontamentos noticiados, conforme comprovado pelo extrato anexado 

com a inicial. Ainda, verifico que o apontamento posterior está sendo 

questionado judicialmente pelo promovente em outra demanda - processos 

1000117-89.2017.811.0100 (em face de Banco Bradesco Cartões). 

Assim, conforme entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de várias instituições que negativaram seu 

nome indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização 

observar o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto 

(existência de restrição posterior e sua discussão em outra demanda), e o 

presente caso se tratar da primeira restrição questionada e demonstrada 

sua inexigibilidade. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

quantia em R$ 3.000,00 (três mil reais), que considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos apontados 

em nome da parte autora (R$ 90,94 e 49,55 – total de R$ 140,49), e por 

consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes; devendo 

a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 25/09/2014 

– data da primeira inclusão indevida, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 

com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 4 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-44.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CAROLAINE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000120-44.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: GEANE 

CAROLAINE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 110,07, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado qualquer plano de telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, 

a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do 

direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer documento hábil 

a comprovar a contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o 

contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante. Argumenta não ter havido prévia discussão administrativa 

sobre a questão, porém sem razão, dada a garantia fundamental da 

inafastabilidade de acesso ao judiciário em caso de lesão ou ameaça a 

direito. Argumenta ainda, a existência de um contrato tácito para alegar 

vínculo com o consumidor, posição que não deve prevalecer, ainda mais 

pelo fato de que um ato tão grave como uma anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito deve ser legitimidade por uma contratação válida e 

expressa. Tampouco há prova de que a contratação tenha sido 

porventura, de forma verbal, por meio dos call centers da promovida (meio 

também utilizado por ela nos casos de aquisição de serviços telefônicos), 

eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento nesse sentido. 

Assim, analisando os autos, constato que a negativação de seu nome 

deu-se de forma indevida, já que não comprovada a existência de contrato 

entre as partes que justificaria a dívida lançada nos órgãos restritivos. 

Quanto ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que 

totalmente ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de 

proteção ao crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial 

dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da 

demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a 

configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência pátria também é 

predominante no sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe 

de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a 

inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao 

crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 14/12/2015) Por outro lado, levando-se em conta que a indenização 

deve ser fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito para aquele 

que a recebe, bem como, de conformidade com a condição econômica 

daquele que deve pagar, no presente caso, o pedido de indenização 

pleiteado na peça inicial deve ser acolhido em parte. Neste sentido, 

oportuno o julgado abaixo: A vítima de lesão a direito de natureza não 

patrimonial (Constituição da República, art. 5º, incisos V e X) deve receber 

uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas 

segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem 

ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – 

RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00, que considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome do autor (R$ 110,07), e por consequência, a inexistência de vínculo 

jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (25/06/2017 – data 

da inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, 

bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-74.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MENDES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000118-74.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARCIA 

MENDES DO PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 
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do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 113,64, que considera 

indevida. A promovida Bradesco arguiu ocorrência de prescrição, a qual 

desde logo afasto, pois o termo inicial do prazo não começa a partir da 

data da restrição como alega, e sim, a partir da ciência inequívoca do 

suposto dano, o que, segundo os elementos nos autos, deu-se em 

novembro/2017, data em que o extrato dos órgãos de proteção ao crédito 

foi emitido. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a 

Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos 

autos qualquer documento hábil a comprovar alguma contratação, tais 

como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, de empréstimos ou 

financiamentos, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito cobrado seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido 

apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, não havendo qualquer elemento que evidencie algum vínculo 

entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à 

parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação 

portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, conforme pretende a promovida, pois a inscrição 

indevida feita pela promovida ocorreu em 28/02/2013; ou seja, foi a 

primeira, e anteriormente aos demais apontamentos noticiados, conforme 

comprovado pelo extrato anexado com a inicial. Ainda, verifico que o 

apontamento posterior está sendo questionado judicialmente pelo 

promovente em outra demanda - processo 1000119-59.2017.811.0100 

(em face de Telefonica Brasil). Assim, conforme entendimento 

jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais 

de várias instituições que negativaram seu nome indevidamente, em razão 

da fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, 

já que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento 

indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto 

(existência de restrição posterior e sua discussão em outra demanda), e o 

presente caso se tratar da primeira restrição questionada e demonstrada 

sua inexigibilidade. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

quantia em R$ 3.000,00 (três mil reais), que considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome do autor (R$ 113,64), e por consequência, a inexistência de vínculo 

jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso (28/02/2013 – data da inclusão indevida) 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-72.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000144-72.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ADILSON 
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JOSE DE SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 101,04, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel 

vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente seria na 

modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. No entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, 

elementos inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em 

nome da parte autora. Não há contrato de serviço de telefonia pactuado, 

tampouco que ela teria contratado a migração para a modalidade 

pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos órgãos 

creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão neste 

feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação direta 

do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 

ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 101,04), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (07/08/2017 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 
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requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-59.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MENDES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000119-59.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARCIA 

MENDES DO PRADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 228,49, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel 

vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente seria na 

modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. Assim, reportou a telas de seu sistema interno como meio de 

prova para demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, 

não há qualquer reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda 

que tivesse, não é o entendimento deste juízo como meio de prova (e 

também da Turma Recursal), eis que essas telas carecem de segurança, 

pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente 

pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 

ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Em que pese 

existirem outras restrições no nome da parte autora, não se aplica ao 

caso a Súmula 385 STJ, já que a mesma ajuizou demanda em face da 

outra empresa descrita no extrato de consulta de crédito, visando discutir 

as restrições feitas por esta – processo 1000118-74.2017.811.0100 (em 

face de Banco Bradesco). Assim, conforme entendimento jurisprudencial, 

se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de várias 

instituições que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 
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estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além 

das peculiaridades do caso concreto (existência de outras restrições, 

mas que estão sendo discutidas judicialmente). No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), que, levando em conta as demais ações, considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome da parte autora (R$ 228,49), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (10/02/2014 – data 

da inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, 

bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-87.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000143-87.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: SOLANGE 

FERNANDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 95,52, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, o promovido apenas se resumiu a argumentar 

contrariamente aos anseios da parte Reclamante. Argumenta não ter 

havido prévia discussão administrativa sobre a questão, porém sem 

razão, dada a garantia fundamental da inafastabilidade de acesso ao 

judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito. Argumenta ainda, que 

teria localizado uma conta em nome da parte promovente, reportando a 

telas de seu sistema interno como meio de prova para demonstrar relação 

contratual com a parte autora. No entanto, não há qualquer reprodução 

dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda que tivesse, não é o 

entendimento deste juízo como meio de prova (e também da Turma 

Recursal), eis que essas telas carecem de segurança, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. No entanto, verifica-se que a promovida sequer 

trouxe aos autos, elementos inequívocos que indiquem a existência de 

relação contratual com a parte autora, seja por escrito ou verbalmente, por 

meio de telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call centers da 

promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de migração de 

plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento nesse 

sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova suficiente de 

relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu 

nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a promovida, que pode ter 

ocorrido no presente caso, fraude praticada por terceiros estelionatários, 

argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por ela praticado. Porém, a 

despeito de tal argumento, é inquestionável que razão não lhe assiste. 

Fraudes fazem parte do risco da atividade do fornecedor de serviço, 

devendo estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. Logo, o fato 

de terceiro, para romper o nexo de causalidade, precisa ser causa 

exclusiva para a ocorrência do dano, o que não aconteceu no presente 

caso. A orientação do STJ é no sentido de que o ato fraudulento por 

terceiro falsário constitui risco inerente à atividade comercial/empresarial e 

não elide a responsabilidade pelos danos daí advindos, à luz da Teoria do 

Risco empresarial (ou do negócio). Nesse sentido: RECURSO INOMINADO 

– EMPRESA DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo 

ou culpa para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) (TJMT - JUIZADOS 

ESPECIAIS, TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 
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disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que, levando em conta as demais ações, considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome da parte autora (R$ 95,52), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso (13/12/2014 – data da inclusão indevida) 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000062-41.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: FABRICIO DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, 

em que a parte autora sustenta não possuir qualquer vínculo comercial 

com a promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos cadastros 

de proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 43,47 e R$ 303,33, 

que alega desconhecer, e que portanto, seriam indevidas. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada; ou seja, cabe 

a esta provar a relação com a promovente. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados. De fato, observo que a 

defesa do banco promovido trouxe aos autos, contratos de abertura de 

conta, cédula de crédito bancário, e instrumento de confissão de dívida, 

nas quais consta a assinatura do promovente, que anuiu às suas 

cláusulas e condições. Referidos documentos contém assinatura cujo 

estilo de escrita e caligrafia é a mesma das assinaturas que constam no 

instrumento procuratório, declaração de hipossuficiência, e termo de 

audiência. Todavia, não é somente o contrato com a assinatura que 

considero suficiente como prova de relação negocial entre as partes, 

havendo mais elementos para tanto, como a cópia de sua carteira de 

trabalho e CPF anexadas com os contratos, além de comprovante de 

endereço. Não houve qualquer alegação do promovente de que tenha 

ocorrido perda, furto ou extravio de seus documentos, o que poderia, a 

princípio frise-se, indicar a ocorrência de fraude. Ora, se seus 

documentos foram apresentados no ato da contratação bancária, fácil 

concluir que foi o próprio promovente quem assinou e anuiu aos termos 

contratuais. Também não foi alegado que já teria encerrado sua conta 

junto à promovida, nem foram comprovados os pagamentos de todas as 

pendências. Impertinente portanto, alegar não possuir relação com a ré. 

Assim, desnecessária a realização de prova pericial ante o conjunto 

probatório, sendo estranho ter partido da parte promovente a extinção 

deste feito por necessidade de perícia, o que equivale a um pedido de 

desistência da ação. Disso se conclui que os contratos que possuía com a 

promovida são legítimos. E se a partir deles originam-se pendências 

financeiras decorrentes de financiamentos, empréstimos, uso de cheque 

especial ou cartão de crédito, legitima a cobrança e posterior restrição do 

nome em caso de falta de pagamento. Portanto, considerando a existência 

de relação jurídica entre as partes, cabia à parte autora comprovar 

minimamente o fato constitutivo de seu direito (a ilegitimidade do débito 

apontado e ser indenizado por isso), provando o pagamento regular de 

todas as pendências, o que não cuidou de fazê-lo. Ora, não sendo o 

débito considerado indevido, a negativação dele oriunda é válida; não 

sendo portanto, ato ilícito, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débitos. Consequentemente nenhum dano daí decorreu, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Assim, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Em conclusão, diante 

da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já 

que relatou a inexistência da relação jurídica devidamente comprovada 

nestes autos, aliado ao pedido tácito inusual de desistência do feito, 

alegando incompetência deste Juizado, resta clara sua litigância de má-fé, 

nos termos do art. 80, inciso II do NCPC. Por fim, eventual alegação da 

regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 
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critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por restar caracterizada, reconheço a litigância de má-fé 

por alteração da verdade dos fatos, ao formular demanda mesmo não 

havendo qualquer lesão a direito supostamente afetado, pelo que 

CONDENO a parte autora à multa prevista no art. 81 do NCPC, que arbitro 

em 1% do valor da causa, equivalente a R$ 140,55. Considerando a 

litigância de má-fé e conforme art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95, 

CONDENO a parte autora ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no montante de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), de acordo com os parâmetros no art. 85, §§2º e 8º do 

NCPC. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-91.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010012-91.2013.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: AUGUSTO 

BARBOZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SERRA AZUL COMERCIO DE 

PISCINAS LTDA - ME, AYMORE PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que a parte 

promovente e a promovida Aymoré se compuseram para por fim ao litígio, 

conforme petição conjunta no evento n. 14802088, HOMOLOGO o acordo 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Defiro o pedido de 

renúncia ao prazo recursal. Com relação à promovida Serra Azul, 

INTIME-SE a parte promovente para que, no prazo de dez dias, se 

manifeste acerca da certidão negativa contida na carta precatória de 

citação, sob pena de extinção. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com relação à promovida Serra Azul, cumpra-se, 

conforme as determinações do juiz leigo. Às providências. BRASNORTE, 1 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-52.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EGIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000113-52.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CRISTIANE 

EGIDIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 478,41, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a 

Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos 

autos qualquer documento hábil a comprovar alguma contratação, tais 

como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, de empréstimos ou 

financiamentos, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito cobrado seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido 

apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, não havendo qualquer elemento que evidencie algum vínculo 

entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à 

parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação 

portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, conforme pretende a promovida, pois a inscrição 

indevida feita pela promovida ocorreu em 04/12/2012; ou seja, foi a 

primeira, e anteriormente aos demais apontamentos noticiados, conforme 

comprovado pelo extrato anexado com a inicial. No entanto, tal situação 

pode influenciar na fixação do quantum indenizatório, em patamar 

reduzido. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além das peculiaridades do 

caso concreto (existência de restrição posterior). No caso, esses 

elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 
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microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

478,41), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (04/12/2012 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-97.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000110-97.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JOAO 

BATISTA DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 308,71, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado qualquer plano de telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, 

a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do 

direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer documento hábil 

a comprovar a contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o 

contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante. Não há prova de que a contratação tenha sido por escrito, ou 

mesmo de forma verbal, por meio dos call centers da promovida (meio 

também utilizado por ela nos casos de aquisição de serviços telefônicos), 

eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento nesse sentido. 

Assim, analisando os autos, constato que a negativação de seu nome 

deu-se de forma indevida, já que não comprovada a existência de contrato 

entre as partes que justificaria a dívida lançada nos órgãos restritivos. 

Quanto ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que 

totalmente ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de 

proteção ao crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial 

dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da 

demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a 

configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência pátria também é 

predominante no sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe 

de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a 

inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao 

crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 14/12/2015) Por outro lado, levando-se em conta que a indenização 

deve ser fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito para aquele 

que a recebe, bem como, de conformidade com a condição econômica 

daquele que deve pagar, no presente caso, o pedido de indenização 

pleiteado na peça inicial deve ser acolhido em parte. Neste sentido, 

oportuno o julgado abaixo: A vítima de lesão a direito de natureza não 

patrimonial (Constituição da República, art. 5º, incisos V e X) deve receber 

uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas 

segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem 

ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – 

RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00, que considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome do autor (R$ 308,97), e por consequência, a inexistência de vínculo 

jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (10/03/2015 – data 

da primeira inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 
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com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 1 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-67.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE BARBOSA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000112-67.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ROSEANE 

BARBOSA SERRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 132,82, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado qualquer plano de 

telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o contrato de 

adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus documentos 

pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas se resumiu a 

argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante. Reporta à 

existência de um contrato para alegar vínculo com o consumidor, mas tais 

documentos não foram juntados aos autos. Tampouco há prova de que a 

contratação tenha sido porventura, de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio também utilizado por ela nos casos de 

aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi juntada qualquer 

gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, 

constato que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida, já que 

não comprovada a existência de contrato entre as partes que justificaria a 

dívida lançada nos órgãos restritivos. Sustenta ainda a promovida, que 

pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por terceiros 

estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por ela 

praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que razão 

não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do fornecedor 

de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. 

Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, precisa ser 

causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não aconteceu no 

presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o ato fraudulento 

por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. (...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00, que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 
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diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado 

em nome do autor (R$ 132,82), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (06/04/2017 – data 

da primeira inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 

com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 3 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-60.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000106-60.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: RENATO 

FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 398,14, que considera 

indevida. A promovida Bradesco arguiu ocorrência de prescrição, a qual 

desde logo afasto, pois o termo inicial do prazo não começa a partir da 

data da restrição como alega, e sim, a partir da ciência inequívoca do 

suposto dano, o que, segundo os elementos nos autos, deu-se em 

novembro/2017, data em que o extrato dos órgãos de proteção ao crédito 

foi emitido. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a 

Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos 

autos qualquer documento hábil a comprovar alguma contratação, tais 

como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, de empréstimos ou 

financiamentos, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito cobrado seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido 

apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, não havendo qualquer elemento que evidencie algum vínculo 

entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à 

parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação 

portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, conforme pretende a promovida, pois a inscrição 

indevida feita pela promovida ocorreu em 17/06/2014; ou seja, foi a 

primeira, e anteriormente aos demais apontamentos noticiados, conforme 

comprovado pelo extrato anexado com a inicial. Ainda, verifico que os 

apontamentos posteriores estão sendo questionados judicialmente pelo 

promovente em outras demandas processos 1000104-90.2017.811.0100 

(em face de Iresolve), 1000105-75.2017.811.0100 (em face de Banco 

Losango), e 1000103-08.2017.811.0100 (em face de Telefonica Brasil). 

Assim, conforme entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de várias instituições que negativaram seu 

nome indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização 

observar o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto 

(existência de restrição posterior e sua discussão em outra demanda), e o 

presente caso se tratar da primeira restrição questionada e demonstrada 

sua inexigibilidade. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

quantia em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 
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considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome do autor (R$ 398,14), e por consequência, a inexistência de vínculo 

jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (17/06/2014 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 2 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-08.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000103-08.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: RENATO 

FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 120,80, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado qualquer plano de 

telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o contrato de 

adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus documentos 

pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas se resumiu a 

argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante. Reporta a 

telas de seu sistema interno para comprovar relação com esta. Porém, tais 

imagens carecem de segurança como meio de prova, pois há possibilidade 

de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela detentora de tal 

sistema, não havendo garantia de que esse banco de dados não esteja 

imune a alterações. Tampouco há prova de que a contratação tenha sido 

porventura, de forma verbal, por meio dos call centers da promovida (meio 

também utilizado por ela nos casos de aquisição de serviços telefônicos), 

eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento nesse sentido. 

Assim, analisando os autos, constato inexistir prova de relação entre as 

partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de proteção ao crédito, 

sendo forçoso concluir que a negativação de seu nome deu-se de forma 

indevida. Sustenta ainda a promovida, que pode ter ocorrido no presente 

caso, fraude praticada por terceiros estelionatários, argumentando por 

isso, que inexiste ato ilícito por ela praticado. Porém, a despeito de tal 

argumento, é inquestionável que razão não lhe assiste. Fraudes fazem 

parte do risco da atividade do fornecedor de serviço, devendo estes 

tomar medidas mais eficazes para evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para 

romper o nexo de causalidade, precisa ser causa exclusiva para a 

ocorrência do dano, o que não aconteceu no presente caso. A orientação 

do STJ é no sentido de que o ato fraudulento por terceiro falsário constitui 

risco inerente à atividade comercial/empresarial e não elide a 

responsabilidade pelos danos daí advindos, à luz da Teoria do Risco 

empresarial (ou do negócio). Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

EMPRESA DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo 

ou culpa para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. (...)( TJMT - JUIZADOS 

ESPECIAIS, TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Em que pese 

existirem outras restrições no nome da parte autora, não se aplica ao 

caso a Súmula 385 STJ, já que a mesma ajuizou demandas em face das 

outras empresas descritas no extrato de consulta de crédito, visando 

d iscut i r  as rest r ições fe i tas  por  es tas –  processos 

1 0 0 0 1 0 4 - 9 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 1 0 0  ( e m  f a c e  d e  I r e s o l v e ) , 

1000105-75.2017.811.0100 (em face de Banco Losango), e 

1000106-60.2017.811.0100 (em face de Banco Bradesco). Assim, 

conforme entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de várias instituições que negativaram seu 

nome indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização 

observar o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 
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evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto 

(existência de outras restrições, mas que estão sendo discutidas 

judicialmente). No caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia 

em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que, levando em conta as 

demais ações, considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

120,80), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (09/08/2016 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 2 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-90.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000104-90.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: RENATO 

FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora sustenta ter descoberto que seu nome foi 

inscrito nos cadastros de inadimplentes pela promovida, por dívida no 

valor de R$ 2.620,54. Esta por sua vez, argumenta que essa dívida fora 

objeto de cessão de crédito do Itaú Unibanco. Em análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não 

qualquer relação com a promovida. Esta por sua vez, argumenta que a 

relação com a promovente deu-se em virtude de contrato de cessão de 

crédito que celebrou com o banco Itaú Unibanco, crédito esse que teria 

sido constituído entre a promovente e a cedente Itaú. No entanto, a parte 

Ré, na condição de cessionária dos direitos e obrigações porventura 

existentes em relação à autora, deveria verificar a procedência da dívida 

antes de inserir o nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, a promovida deveria solicitar à cedente, os documentos 

comprobatórios da dívida a ser cobrada, sob pena de responder por 

conduta negligente e arcar com os danos causados por inscrição indevida 

(por exemplo, por dívida inexistente ou fraudulenta). A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 

EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. 

RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA E DA CEDENTE. 

CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 

DANO MORAL. CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA EFETIVA 

DO PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA 

DEVIDOS DA DATA DO ARBITRAMENTO. 1. A instituição cessionária de 

direito creditício que promove a inscrição do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito é responsável pela conferência da 

documentação apresentada no momento da celebração do contrato, 

devendo diligenciar acerca de sua veracidade. 2. O cedente é 

responsável pela existência do crédito. 3. A ausência de prova da 

desconstituição do direito alegado pelo autor, quanto ao pedido de 

instalação dos serviços telefônicos, conduz à indenização por dano moral 

decorrente da inclusão indevida do nome nos cadastros de restrição ao 

crédito. (...) (TJ-PR 9096580 PR 909658-0 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível) No presente 

caso, verifica-se que a ré não juntou qualquer documento que justificasse 

a origem da dívida apontada, seja contrato, documentos pessoais, 

notificações etc. Meras faturas de cartão de crédito, por si só e 

desacompanhadas daqueles documentos, não comprovam cabalmente os 

débitos cobrados. Como consequência, inexiste legitimidade da dívida 

apontada à autora, crédito este cedido pela empresa cedente à promovida, 

mas que não pode ser assim considerado, por não ter origem. Assim, 

analisando os autos, constato que a negativação de seu nome ocorreu de 

forma indevida, exsurgindo daí o dever de indenizar pelos danos 

causados, já que não comprovada a existência de vínculo jurídico entre a 

autora da ação e a cedente do crédito, que justificaria a dívida lançada 

nos órgãos restritivos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR 

REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO 

ENTRE PARTE AUTORA E CEDENTE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. 

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da cessionária, uma vez 

que figura como credora de débito alegadamente inexistente e inscreveu o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 420 de 558



nome da parte autora nos cadastros desabonadores. 2. Tratando-se de 

relação de consumo, na qual a parte autora é hipossuficiente, cabe à ré - 

ainda que cessionária de crédito - demonstrar a existência do vínculo 

jurídico que ensejou a inscrição negativa... (TJ-RS - AC: 70045511383 RS, 

Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 09/11/2011, 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

11/11/2011) O fato de ter notícia do envio da notificação da cessão à 

autora não supre a deficiência acima apontada, justamente porque 

ausente a prova da origem da dívida. Ademais, o simples envio não 

presume por si só que a tenha recebido e assim questionar desde então o 

débito ora lhe apontado, posto que não há como comprovar seu 

recebimento (com um AR por exemplo). Portanto, resta configurada a 

ocorrência do dano moral, já que se trata de inscrição dos dados da 

demandante no cadastro de proteção ao crédito por dívida não 

comprovada, ainda que cedida posteriormente. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Essa reparação, conforme visto alhures, cabe à 

promovida, mesmo tendo ocorrido cessão do suposto crédito, arcando 

com os riscos dessa operação negocial; devendo ela, caso queira, 

exercer seu direito de regresso pelo prejuízo decorrente, e nos termos do 

art. 295 do Código Civil. Em que pese existirem outras restrições no nome 

da parte autora, não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, já que a mesma 

ajuizou demandas em face das outras empresas descritas no extrato de 

consulta de crédito, visando discutir as restrições feitas por estas – 

processos 1000103-08.2017.811.0100 (em face de Telefonica Brasil), 

1000105-75.2017.811.0100 (em face de Banco Losango), e 

1000106-60.2017.811.0100 (em face de Banco Bradesco). Assim, 

conforme entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de várias instituições que negativaram seu 

nome indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização 

observar o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano, além das peculiaridades do caso concreto (existência de outras 

restrições, mas que estão sendo discutidas judicialmente). No caso, esses 

elementos autorizam fixar a indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais); que, levando em conta as demais ações, considero 

mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da 

fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.620,54, apontado 

pela promovida no nome do promovente; devendo proceder à exclusão 

definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

promovida ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de 

mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita 

a partir do evento danoso (09/06/2017 – data da inclusão nos cadastros 

restritivos) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ). E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 2 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-15.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000109-15.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARCELO 

FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Em que pese a parte promovida ter apresentado contestação 

e a parte promovente a impugnado, observo que esta requereu a 

desistência da ação, momentos antes da audiência de conciliação, 

conforme petição no evento n. 14612346. Assim, ante o seu teor, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE MORAIS PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000107-45.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JESSICA 

DAIANE MORAIS PAULINO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 119,67, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado qualquer plano de telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, 

a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do 

direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer documento hábil 

a comprovar a contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o 

contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante. Reporta à existência de um contrato para alegar vínculo com 

o consumidor, mas tais documentos não foram juntados aos autos. 

Tampouco há prova de que a contratação tenha sido porventura, de forma 

verbal, por meio dos call centers da promovida (meio também utilizado por 

ela nos casos de aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi 

juntada qualquer gravação de atendimento nesse sentido. Assim, 

analisando os autos, constato que a negativação de seu nome deu-se de 

forma indevida, já que não comprovada a existência de contrato entre as 

partes que justificaria a dívida lançada nos órgãos restritivos. Quanto ao 

dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima 

a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00, que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado 

em nome do autor (R$ 119,67), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (17/06/2016 – data 

da primeira inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 

com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 1 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-56.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES CONTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000061-56.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ANDRE 

RODRIGUES CONTI REQUERIDO: OI S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora sustenta 

que em 2014 contratou serviço de telefonia fixa com internet. Contudo, 

alega que descobriu, no ato da instalação, que não havia serviço de 

internet disponível no local em que residia, mas que ainda assim, a 
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promovida cobrou por tal serviço. Com isso, cancelou o serviço de 

telefonia fixa, requerendo com esta ação ser ressarcido pelos gastos com 

taxa de instalação e faturas pagas, além de indenização por dano 

extrapatrimonial. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso vertente, observo que não consta nos autos, o 

formulário/pedido/contrato de instalação de serviço de telefonia fixa com 

internet. Dessa forma, não é possível verificar se a promovida ofertou 

serviço que sabia não poder instalar (o que daria razão ao promovente), 

tampouco que houvesse ressalva de que não poderia instalar internet por 

indisponibilidade técnica no local (o que daria razão à promovida). 

Ademais, o registro de serviço anexado refere-se apenas à instalação de 

telefone fixo, sem qualquer menção à internet, o que também torna 

controversa a alegação de que foi solicitado esse serviço junto com 

aquele. Portanto, não restou comprovada alegada falha na prestação do 

serviço que exsurja o dever de indenizar por dano eventualmente 

ocorrido. A alegação de que houve cobrança por serviço não 

disponibilizado também não procede, pois a única fatura anexada nos 

autos (e apenas o verso, diga-se de passagem) demonstra que não há 

qualquer cobrança relacionada a serviço de internet, apenas sobre a 

telefonia fixa. E se cobrança por este serviço houve, nada há de ilícito, já 

que foi demonstrado que fora instalado e disponibilizado ao promovente, 

ainda que posteriormente tenha sido cancelado. Assim, improcede o 

pedido de danos materiais, e no valor de R$ 720,50, já que não há 

elementos demonstrando como chegou-se a esse montante, lembrando 

que a única fatura juntada e extratos bancários não demonstram esse 

total alegado. Sequer há também, comprovantes de pagamento de taxas 

de instalação e congêneres, como alegou. No que tange aos danos 

morais, conforme acima exposto, não houve demonstração plena da 

alegada falha do serviço prestado pela promovida, nem que tenha 

ofertado e cobrado por serviço não disponibilizado; tampouco que tais 

fatos tenham atingido de forma intensa a honra e/ou personalidade da 

promovente. Sim, isso deve ser comprovado no presente caso, uma vez 

que, ainda que a falha alegada tivesse ocorrido, o mero descumprimento 

contratual, por si só, não torna o dano in re ipsa, nem que ele deriva do 

próprio fato. Portanto, resta inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado, sendo que a improcedência desse pedido é medida que se 

impõe. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso 

IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 1 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-23.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000102-23.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ANA PAULA 

DE OLIVEIRA CALDEIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que nunca 

contratou com a reclamada; todavia esta registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por débitos cujo valor total soma R$ 767,32, que 

alega ser indevido. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Embora 

o presente caso não se trate de relações de consumo, já que a parte ré 

trabalha com mercadorias destinadas à revenda, a inversão do ônus 

probatório foi determinada na decisão inicial; contudo, o deferimento desta 

medida se dá com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova, conforme art. 373, §1º do NCPC, que passou a prever referida 

teoria. Tal medida é necessária no presente caso ante a impossibilidade da 

parte Reclamante em provar fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Nesse contexto, e conforme a inversão do 

ônus da prova, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar a relação contratual existente entre 

as partes, tais como, por exemplo, cópia do cadastro assinado pela parte 

interessada, documentos pessoais, comprovante de residência etc., o que 

poderia dar amparo às suas alegações, e de que o débito inscrito seria 

exigível e legítimo. Portanto, sem qualquer prova de vínculo entre as 

partes, o débito imputado à parte autora carece de legitimidade e 

exigibilidade, sendo a negativação portanto, indevida. Não comprovada 

qualquer relação entre as partes, resta configurada a ocorrência do dano 

extrapatrimonial por restrição indevida do nome da autora; e, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Trata-se do dano moral 

puro (in re ipsa), que independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo (a inscrição indevida nos cadastros de 

inadimplentes). Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (STJ AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Enfim, como a empresa 

demandada não comprovou a existência da relação contratual ou do 

suposto débito, evidencia-se nos autos que a negativação ora discutida 

foi indevida, e o dano moral é presumido. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como o valor da 

restrição e a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam fixar 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral; que 

considero justo e equânime ao caso, proporciona uma compensação pelos 

danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como 
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desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de atender aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes, e por consequência, indevidos quaisquer débitos imputados à 

Reclamante pela Reclamada, inclusive os que geraram as restrições 

indevidas (nos valores de R$ 128,41, 319,45 e 319,46); determinando 

ainda, a exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (04/07/2017 – data da primeira 

inclusão nos órgão de proteção ao crédito) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 30 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-98.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000097-98.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LUCIMAR 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 155,15 e 150,05, que 

considera indevidas. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado 

qualquer plano de telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré 

não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer documento hábil a 

comprovar a contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o 

contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante. Reporta à existência de um contrato e relatório de chamadas 

para alegar vínculo com o consumidor, mas referido instrumento não foi 

juntado aos autos. E quanto ao relatório de chamadas, tal documento por 

si só e desprovido de outros elementos não indicam qualquer evidência de 

que fora a parte autora quem fez as ligações registradas. Tampouco há 

prova de que a contratação tenha sido porventura, de forma verbal, por 

meio dos call centers da promovida (meio também utilizado por ela nos 

casos de aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi juntada 

qualquer gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os 

autos, constato que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida, 

já que não comprovada a existência de contrato entre as partes que 

justificaria a dívida lançada nos órgãos restritivos. Quanto ao dano moral, 

resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição 

dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00, que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos 
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apontados em nome da autora (R$ 155,15 e 150,05), e por consequência, 

a inexistência de vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada 

proceder à imediata exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (10/03/2015 – data 

da primeira inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 

com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 30 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-16.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LELIANE ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000096-16.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LELIANE 

ANTUNES RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, 

em que a parte autora alega não possuir qualquer vínculo comercial com a 

promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos cadastros de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 107,58, que alega 

desconhecer. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado 

com a Reclamada; ou seja, cabe a esta provar a relação com a 

promovente. De fato, observo que a defesa da reclamada Telefônica 

trouxe aos autos, contrato de prestação de serviços entre as partes – 

adesão a SMP – serviço móvel pessoal, na qual a promovente anuiu ao 

plano de telefonia com pagamento mensal. Referido instrumento contém 

assinatura cujo estilo de escrita e caligrafia é a mesma das assinaturas 

que constam no instrumento procuratório, declaração de hipossuficiência, 

e termo de audiência. Todavia, não é somente o contrato com a assinatura 

que considero suficiente como prova de relação negocial entre as partes, 

havendo mais elementos para tanto, como a cópia de sua carteira de 

identidade e CPF anexadas com o contrato, documentos idênticos aos 

apresentados com a inicial, além de não haver qualquer alegação da 

promovente de perda, furto ou extravio de tais documentos, o que poderia 

a princípio, indicar a ocorrência de fraude. Ora, se seus documentos 

foram apresentados no ato da contratação, fácil concluir que foi a própria 

promovente quem assinou a anuiu aos termos contratuais. Impertinente 

alegar não possuir relação com a ré. Assim, desnecessária a realização 

de prova pericial ante o conjunto probatório, sendo estranho ter partido da 

parte promovente a extinção deste feito por necessidade de perícia, o que 

equivale a um pedido de desistência da ação. Disso se conclui que o 

contrato era legítimo, com a geração de faturas a serem quitadas pelo 

serviço utilizado, o que, caso não ocorra, legitima a cobrança e posterior 

restrição do nome por falta de pagamento. Portanto, considerando a 

existência de relação jurídica entre as partes, cabia à parte autora 

comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (a ilegitimidade do 

débito apontado e ser indenizado por isso), provando o pagamento regular 

de todas as faturas, o que não cuidou de fazê-lo. Ora, não sendo o débito 

considerado indevido, a negativação dele oriunda é válida; não sendo 

portanto, ato ilícito, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débitos. Consequentemente nenhum dano daí decorreu, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Assim, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Em conclusão, diante 

da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já 

que relatou a inexistência da relação jurídica devidamente comprovada 

nestes autos, aliado ao pedido tácito inusual de desistência do feito, 

alegando incompetência deste Juizado, resta clara sua litigância de má-fé, 

nos termos do art. 80, inciso II do NCPC. Por fim, eventual alegação da 

regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por restar caracterizada, reconheço a litigância de má-fé 

por alteração da verdade dos fatos, ao formular demanda mesmo não 

havendo qualquer lesão a direito supostamente afetado, pelo que 

CONDENO a parte autora à multa prevista no art. 81 do NCPC, que arbitro 

em 1% do valor da causa, equivalente a R$ 140,55. Considerando a 

litigância de má-fé e conforme art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95, 

CONDENO a parte autora ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no montante de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), de acordo com os parâmetros no art. 85, §§2º e 8º do 

NCPC. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 30 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito
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JOSE CARLOS CLETO (REQUERENTE)
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000094-46.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JOSE 

CARLOS CLETO REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Embora as partes tenham apresentado contestação (promovida) e 

impugnação (promovente), analisando detidamente os autos, verifico que 

a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, nem justificou 

sua ausência, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, 

dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em 
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consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 

28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 23 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-54.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS FENALI CONTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA AGNES DE MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010040-54.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: SANTOS 

FENALI CONTI - ME REQUERIDO: FERNANDA AGNES DE MOURA Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no que 

entender de direito prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-76.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000092-76.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: AMELIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui relação jurídica 

com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 146,73, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado 

com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma 

linha móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente 

seria na modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. Como não há contrato escrito, a requerida anexou em sua defesa, 

telas de seu sistema interno contendo dados que seriam da parte 

promovente, alegando serem meios de prova válidos para demonstrar 

relação contratual com este. No entanto, não é o entendimento deste juízo, 

eis que essas telas, a meu ver, por si só carecem de segurança como 

meio de prova, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia, ou qualquer outra afirmação que se conclua nesse 

sentido, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. Não juntou a promovida tais elementos; contudo, 

observo que foram anexadas faturas em nome da promovente, com o 

endereço idêntico ao que consta na inicial e em seu comprovante de 

endereço (Rua B1, n. 21, Bairro Cohab Por do Sol). Pelas telas do sistema 

da ré, há informação de que faturas foram pagas. Há que se ressaltar a 

afirmação na inicial dada pela parte autora, de que “não possui vínculo 

comercial com a reclamada”. Mais à frente aduz que “não possui débito 

algum com a Ré”. Dizer que não possui vínculo comercial não é o mesmo 

que dizer que nunca ou jamais possuiu vínculo. Pode até ser que hoje a 

promovente considere que não tenha, mas ao que tudo indica, já teve 

relação com a ré anteriormente. Diante desse conjunto de evidências, 

forçoso concluir que a promovente já possuiu linha móvel pós-paga da ré, 

uma vez que as faturas geradas contém o mesmo endereço indicado na 

inicial, presumindo que recebeu-as em sua residência. Dessa forma, não 

há como considerar que algum terceiro tenha utilizado os dados da autora 

para praticar alguma fraude, se as faturas eram enviadas no endereço de 

sua moradia, e que até hoje ainda é. Caso tivesse sido realmente vítima de 

alguma fraude de terceiro, ao receber as faturas, a promovente 

certamente teria denunciado ou registrado alguma ocorrência. Porém não 

procedeu dessa forma, o que afasta qualquer alegação nesse sentido. 

Portanto, considerando que a promovente já fora usuária do serviço móvel 

de telefonia pós-pago da promovida (não sendo mais usuária hoje 

certamente pela inadimplência e consequente cancelamento da linha), que 

gera faturas e pode acarretar restrição nos órgãos creditícios em caso de 

débitos, não há que se falar na declaração de inexistência destes, 

atraindo para si o ônus de comprovar o pagamento das fatura em aberto e 

que resultaram na negativação, o que não cuidou de fazer. Tampouco por 

consequência há que se falar em indenização por danos morais, se a 

inscrição foi legítima. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que 

se impõe. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, 

inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-91.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI RODRIGUES RUAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000091-91.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ELENI 

RODRIGUES RUAS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 
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Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora alega não possuir qualquer débito em aberto com a 

promovida. Mais à frente na narrativa da inicial, alega que jamais teve 

qualquer negócio firmado com a promovida. Todavia, seu nome foi incluído 

por esta nos cadastros de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 

137,55. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter qualquer 

débito, ou mesmo jamais ter contratado com a Reclamada; ou seja, cabe a 

esta provar a relação com a promovente. De fato, observo que a defesa 

da reclamada Telefônica trouxe aos autos, contrato de prestação de 

serviços entre as partes – adesão a SMP – serviço móvel pessoal, na qual 

a promovente anuiu ao plano de telefonia com pagamento mensal. Referido 

instrumento contém assinatura cujo estilo de escrita e caligrafia é a mesma 

das assinaturas que constam no instrumento procuratório, declaração de 

hipossuficiência e termo de audiência. Todavia, não é somente o contrato 

com a assinatura que considero suficiente como prova de relação 

negocial entre as partes, havendo mais elementos para tanto, como a 

cópia de sua carteira de identidade anexada com o contrato; não havendo 

qualquer alegação da promovente de perda, furto ou extravio de seu RG, 

o que poderia a princípio indicar a ocorrência de fraude. Ora, se seus 

documentos foram apresentados no ato da contratação, fácil concluir que 

foi a própria promovente quem assinou a anuiu aos termos contratuais. 

Impertinente alegar não possuir relação com a ré. Assim, desnecessária a 

realização de prova pericial ante o conjunto probatório presente nos 

autos; mesmo porque nem seria possível, já que tal meio de prova é 

incabível em sede de juizados especiais. Disso se conclui que o contrato 

era legítimo, com a geração de faturas a serem quitadas pelo serviço 

utilizado, o que, caso não ocorra, legitima a cobrança e posterior restrição 

do nome por falta de pagamento. Portanto, considerando a existência de 

relação jurídica entre as partes, cabia à parte autora comprovar 

minimamente o fato constitutivo de seu direito (a ilegitimidade do débito 

apontado e ser indenizado por isso), provando o pagamento regular de 

todas as faturas, o que não cuidou de fazê-lo. Ora, não sendo o débito 

considerado indevido, a negativação dele oriunda é válida; não sendo 

portanto, ato ilícito, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débitos. Consequentemente nenhum dano daí decorreu, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Assim, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários. Transitada em 

julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000090-09.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARILEIDE 

DA SILVA ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui relação jurídica 

com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 131,86, e 70,98, que 

considera indevidas. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da 

demanda. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, 

deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que teria 

localizado uma linha móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que 

originariamente seria na modalidade pré-paga, que posteriormente teria 

sido migrada para pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se 

formaliza contrato escrito. Como não há contrato escrito, a requerida 

anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno contendo dados que 

seriam da parte promovente, alegando serem meios de prova válidos para 

demonstrar relação contratual com este. No entanto, não é o entendimento 

deste juízo, eis que essas telas, a meu ver, por si só carecem de 

segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema. Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia, ou qualquer outra 

afirmação que se conclua nesse sentido, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Não juntou a 

promovida tais elementos; contudo, observo que foram anexadas faturas 

em nome da promovente, com o endereço idêntico ao que consta na inicial 

e em seu comprovante de endereço. Pelas telas do sistema da ré, há 

informação de que faturas foram pagas. Há que se ressaltar a afirmação 

na inicial dada pela parte autora, de que “não possui vínculo comercial com 

a reclamada”. Mais à frente aduz que “não possui débito algum com a Ré”. 

Dizer que não possui vínculo comercial não é o mesmo que dizer que 

nunca ou jamais possuiu vínculo. Pode até ser que hoje a promovente 

considere que não tenha, mas ao que tudo indica, já teve relação com a ré 

anteriormente. Diante desse conjunto de evidências, forçoso concluir que 

a promovente já possuiu linha móvel pós-paga da ré, uma vez que as 

faturas geradas contém o mesmo endereço indicado na inicial, presumindo 

que recebeu-as em sua residência. Dessa forma, não há como considerar 

que algum terceiro tenha utilizado os dados da autora para praticar alguma 

fraude, se as faturas eram enviadas no endereço de sua moradia, e que 

até hoje ainda é. Caso tivesse sido realmente vítima de alguma fraude de 

terceiro, ao receber as faturas, a promovente certamente teria denunciado 

ou registrado alguma ocorrência. Porém não procedeu dessa forma, o que 

afasta qualquer alegação nesse sentido. Portanto, considerando que a 

promovente já fora usuária do serviço móvel de telefonia pós-pago da 

promovida (não sendo mais usuária hoje certamente pela inadimplência e 

consequente cancelamento da linha), que gera faturas e pode acarretar 
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restrição nos órgãos creditícios em caso de débitos, não há que se falar 

na declaração de inexistência destes, atraindo para si o ônus de 

comprovar o pagamento das fatura em aberto e que resultaram na 

negativação, o que não cuidou de fazer. Tampouco por consequência há 

que se falar em indenização por danos morais, se a inscrição foi legítima. 

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-04.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000058-04.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: NELSON 

ALVES DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui relação jurídica com a parte ré; 

todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívidas nos valores de R$ 131,86, e 70,98, que considera indevidas. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel 

vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente seria na 

modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. Como não há contrato escrito, a requerida anexou em sua defesa, 

telas de seu sistema interno contendo dados que seriam da parte 

promovente, alegando serem meios de prova válidos para demonstrar 

relação contratual com este. No entanto, não é o entendimento deste juízo, 

eis que essas telas, a meu ver, por si só carecem de segurança como 

meio de prova, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia, ou qualquer outra afirmação que se conclua nesse 

sentido, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. Não juntou a promovida tais elementos; contudo, 

observo que foram anexadas faturas em nome da promovente, com o 

endereço idêntico ao que consta na inicial e em seu comprovante de 

endereço. Pelas telas do sistema da ré, há informação de que faturas 

foram pagas. Há que se ressaltar a afirmação na inicial dada pela parte 

autora, de que “não possui vínculo comercial com a reclamada”. Mais à 

frente aduz que “não possui débito algum com a Ré”. Dizer que não possui 

vínculo comercial não é o mesmo que dizer que nunca ou jamais possuiu 

vínculo. Pode até ser que hoje a promovente considere que não tenha, 

mas ao que tudo indica, já teve relação com a ré anteriormente. Diante 

desse conjunto de evidências, forçoso concluir que a promovente já 

possuiu linha móvel pós-paga da ré, uma vez que as faturas geradas 

contém o mesmo endereço indicado na inicial, presumindo que recebeu-as 

em sua residência. Dessa forma, não há como considerar que algum 

terceiro tenha utilizado os dados da autora para praticar alguma fraude, se 

as faturas eram enviadas no endereço de sua moradia, e que até hoje 

ainda é. Caso tivesse sido realmente vítima de alguma fraude de terceiro, 

ao receber as faturas, a promovente certamente teria denunciado ou 

registrado alguma ocorrência. Porém não procedeu dessa forma, o que 

afasta qualquer alegação nesse sentido. Portanto, considerando que a 

promovente já fora usuária do serviço móvel de telefonia pós-pago da 

promovida (não sendo mais usuária hoje certamente pela inadimplência e 

consequente cancelamento da linha), que gera faturas e pode acarretar 

restrição nos órgãos creditícios em caso de débitos, não há que se falar 

na declaração de inexistência destes, atraindo para si o ônus de 

comprovar o pagamento das fatura em aberto e que resultaram na 

negativação, o que não cuidou de fazer. Tampouco por consequência há 

que se falar em indenização por danos morais, se a inscrição foi legítima. 

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-54.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000087-54.2017.8.11.0100 Espécie: 
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procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: TATIANE 

SOUZA MEDEIROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui relação jurídica 

com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 131,86, e 70,98, que 

considera indevidas. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da 

demanda. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, 

deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que teria 

localizado uma linha móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que 

originariamente seria na modalidade pré-paga, que posteriormente teria 

sido migrada para pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se 

formaliza contrato escrito. Como não há contrato escrito, a requerida 

anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno contendo dados que 

seriam da parte promovente, alegando serem meios de prova válidos para 

demonstrar relação contratual com este. No entanto, não é o entendimento 

deste juízo, eis que essas telas, a meu ver, por si só carecem de 

segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema. Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia, ou qualquer outra 

afirmação que se conclua nesse sentido, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Não juntou a 

promovida tais elementos; contudo, observo que foram anexadas faturas 

em nome da promovente, com o endereço idêntico ao que consta na inicial 

e em seu comprovante de endereço. Pelas telas do sistema da ré, há 

informação de que faturas foram pagas. Há que se ressaltar a afirmação 

na inicial dada pela parte autora, de que “não possui vínculo comercial com 

a reclamada”. Mais à frente aduz que “não possui débito algum com a Ré”. 

Dizer que não possui vínculo comercial não é o mesmo que dizer que 

nunca ou jamais possuiu vínculo. Pode até ser que hoje a promovente 

considere que não tenha, mas ao que tudo indica, já teve relação com a ré 

anteriormente. Diante desse conjunto de evidências, forçoso concluir que 

a promovente já possuiu linha móvel pós-paga da ré, uma vez que as 

faturas geradas contém o mesmo endereço indicado na inicial, presumindo 

que recebeu-as em sua residência. Dessa forma, não há como considerar 

que algum terceiro tenha utilizado os dados da autora para praticar alguma 

fraude, se as faturas eram enviadas no endereço de sua moradia, e que 

até hoje ainda é. Caso tivesse sido realmente vítima de alguma fraude de 

terceiro, ao receber as faturas, a promovente certamente teria denunciado 

ou registrado alguma ocorrência. Porém não procedeu dessa forma, o que 

afasta qualquer alegação nesse sentido. Portanto, considerando que a 

promovente já fora usuária do serviço móvel de telefonia pós-pago da 

promovida (não sendo mais usuária hoje certamente pela inadimplência e 

consequente cancelamento da linha), que gera faturas e pode acarretar 

restrição nos órgãos creditícios em caso de débitos, não há que se falar 

na declaração de inexistência destes, atraindo para si o ônus de 

comprovar o pagamento das fatura em aberto e que resultaram na 

negativação, o que não cuidou de fazer. Tampouco por consequência há 

que se falar em indenização por danos morais, se a inscrição foi legítima. 

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000088-39.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CESAR VAZ 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 150,21, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel 

vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente seria na 

modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. Como não há contrato escrito, anexou em sua defesa, telas de 

seu sistema interno contendo dados da parte promovente, alegando serem 

meios de prova válidos para demonstrar relação contratual com a parte 

autora. No entanto, não é o entendimento deste juízo, eis que essas telas, 

a meu ver, carecem de segurança como meio de prova, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. As faturas anexadas com o nome da parte promovente 
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também são inservíveis, já que não demonstram que foi a mesma quem de 

fato usa contratou o serviço e a utiliza, aliado ao fato de constar endereço 

diverso de sua residência, o que pode indicar uma possível ocorrência de 

fraude. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova de relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos 

órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação 

de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a promovida, que 

pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por terceiros 

estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por ela 

praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que razão 

não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do fornecedor 

de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. 

Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, precisa ser 

causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não aconteceu no 

presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o ato fraudulento 

por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. (...)( TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 150,21), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (10/09/2015 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 22 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-24.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000089-24.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LUCIMAR 

DAS NEVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 
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jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 85,94, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel 

vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente seria na 

modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. Como não há contrato escrito, anexou em sua defesa, telas de 

seu sistema interno contendo dados da parte promovente, alegando serem 

meios de prova válidos para demonstrar relação contratual com a parte 

autora. No entanto, não é o entendimento deste juízo, eis que essas telas, 

a meu ver, carecem de segurança como meio de prova, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. E embora a promovida mencione o envio de faturas à parte 

autora, não foi anexado nenhuma delas nos autos, as quais, analisadas 

com as telas sistêmicas apresentadas, poderiam indicar a existência de 

contratação por aquela, desde que convergentes os dados, como o 

endereço por exemplo. O endereço que consta no sistema da ré diverge 

do fornecido na inicial, o que não comprova contratação, podendo indicar 

uma possível ocorrência de fraude. Independentemente de ser o caso de 

migração ou contratação direta do plano pós pago, em ambas situações 

por certo que deve ser contratado pelo consumidor, seja por escrito ou 

verbalmente, por meio de telefone. Mas por escrito não há prova, 

tampouco prova de que a migração ou contratação deu-se de forma 

verbal, por meio dos call centers da promovida (meio normalmente utilizado 

por ela nos casos de migração de plano), eis que não foi juntada qualquer 

gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, 

constato inexistir prova suficiente de relação entre as partes que justifique 

a dívida lançada nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso 

concluir que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida. 

Quanto ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que 

totalmente ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de 

proteção ao crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial 

dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da 

demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a 

configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência pátria também é 

predominante no sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe 

de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a 

inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao 

crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 14/12/2015) Por outro lado, levando-se em conta que a indenização 

deve ser fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito para aquele 

que a recebe, bem como, de conformidade com a condição econômica 

daquele que deve pagar, no presente caso, o pedido de indenização 

pleiteado na peça inicial deve ser acolhido em parte. Neste sentido, 

oportuno o julgado abaixo: A vítima de lesão a direito de natureza não 

patrimonial (Constituição da República, art. 5º, incisos V e X) deve receber 

uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas 

segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem 

ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – 

RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 85,94), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (17/12/2016 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-86.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BELARMINO FULGENCIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000059-86.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

18.740,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDIA DANTAS DE SOUZA REQUERIDO: RODRIGO 

BELARMINO FULGENCIO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CLAUDIA 

DANTAS DE SOUZA Endereço: RUA FORTALEZA, RENASCER, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 
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audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 31/08/2018 às 13:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-72.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR RIBEIRO CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000047-72.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CLAUDEMIR 

PEDRO DOS SANTOS REQUERIDO: CLAIR RIBEIRO CORREA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

cobrança c/c indenização por danos morais, em que a parte autora 

sustenta que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 5.197,00 

(sendo R$ 1.197,00 de prestação de serviços não pagos, e R$ 4.000,00 

de uma confissão de dívida), referentes a uma sociedade comercial que 

teve com a parte promovida, mas que foi desfeita por desentendimentos 

entre as partes. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, e 

compareceu à sessão de conciliação. Todavia, não apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 344 do CPC. É cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito 

pleiteado pela parte autora, posto que devidamente amparada 

documentalmente, ao menos quanto ao pedido de cobrança de valores. 

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, porém, a situação é 

diversa, conforme art. 345, inciso IV do CPC. Isto porque o promovente 

alega ter sofrido danos de ordem extrapatrimonial porque o promovido 

teria lhe difamado na sede da empresa e na presença de funcionários. No 

entanto, o boletim de ocorrência narra que houve apenas uma discussão 

entre as partes porque não houve entendimento quanto aos valores 

cobrados pela parte autora. Ademais, não vislumbro nem foi relatado qual 

teria sido a difamação proferida pelo promovido. Como se sabe, a 

difamação consiste na imputação de fato ofensivo à reputação de alguém, 

o que não foi afirmado nem detalhado na ocorrência. A mera discussão 

por desacordo societário não presume por si só que alguém tenha sido 

difamado, e por consequência, ofendido moralmente. Sendo assim, 

incabível a indenização pleiteada. Portanto, a procedência somente do 

pedido de cobrança é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida em pagar à 

parte autora a importância de R$ 5.197,00 (cinco mil e cento e noventa e 

sete reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da 

data da citação; e o faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-17.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA CATARINA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000083-17.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JACIRA 

CATARINA DOS REIS REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 339,69, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, alega a requerida que a dívida inscrita é oriunda de uma 

linha de telefone fixo que a parte promovente teria contratado, mas que foi 

cancelada por inadimplência. Para comprovar essa alegação, a ré anexou 

em sua defesa, telas de seu sistema interno contendo dados que seriam 

da parte promovente, alegando serem meios de prova válidos para 

demonstrar relação contratual com este. No entanto, não é o entendimento 

deste juízo, eis que essas telas, a meu ver, por si só carecem de 

segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema. Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia, ou qualquer outra 

afirmação que se conclua nesse sentido, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. De fato, 

observa-se que a parte requerida anexou um áudio com a defesa. E 

embora a conversa não tenha sido diretamente com a promovente, 

considero esse arquivo válido, já que a pessoa que atendeu a chamada 

seria seu marido, quem inclusive confirmou os nomes e endereços antigo 

e atual de ambos. Ora, se o serviço de atendimento da ré entrou em 

contato com o marido da parte autora (José Luiz dos Santos), cujo número 

foi por esta fornecido, e aquele confirmou não apenas os nomes de 

ambos e sua relação de parentesco com ela, como também confirmou os 

endereços anterior (o que consta nas telas) e o atual (que é o mesmo 

fornecido na inicial: Rua A, casa 02, bairro Por-do-sol), a única conclusão 

a que se chega por consectário lógico é que a parte promovente 

realmente possuía relação contratual com a ré, muito embora não haja nos 
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autos, eventual contrato de serviço de telefonia ou gravação nesse 

sentido. Se não fosse a parte autora ter fornecido o número de telefone 

de seu marido para a requerida, não haveria como esta ter ligado para ele 

e gerado a gravação anexada nos autos, cujo diálogo demonstrou a 

confirmação de seus nomes e endereços, em conformidade com os dados 

nas telas da promovida. Portanto, incontroverso que a promovente 

possuía linha fixa da ré, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, não havendo que se falar na 

declaração de inexistência destes, atraindo para si o ônus de comprovar o 

pagamento da fatura em aberto e que resultou na negativação, o que não 

fez, já que alegou não ter relação alguma com a requerida. Tampouco por 

consequência há que se falar em indenização por danos morais, se a 

inscrição foi legítima. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que 

se impõe. Quanto ao pedido contraposto, tenho que procede, por 

consequência lógica da improcedência dos pedidos da parte autora. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Ainda, JULGO procedente o pedido contraposto formulado na 

contestação, para o fim de CONDENAR a parte autora, ao pagamento do 

valor de R$ 339,69 à parte promovida, caso não comprove a quitação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 18 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-45.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE AMORIM DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010125-45.2013.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: VALDELICE 

AMORIM DOS REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Reclamação 

interposta na Secretaria do Juizado Especial proposta por usuário de 

energia elétrica, na qual visa declaração de inexigibilidade da fatura de 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.866,63. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência da demanda. Tratando-se de relações de 

consumo, o presente caso comporta a inversão do ônus da prova, 

consoante o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, o que é perfeitamente 

admissível, já que somente a Reclamada pode produzir provas 

conclusivas quanto à lide. De fato, verifico que, nos casos de 

irregularidades constatadas, a empresa promovida observou o 

procedimento previsto no art. 129 e seguintes, da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, tendo emitido o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção na 

presença do promovente, e entregue uma via a ele. Foi realizada perícia 

no medidor por laboratório credenciado, sendo constatado que o mesmo 

estava sem lacre, com componentes ausentes e o disco amassado e 

travado. Porém, aliada à observância dos procedimentos por parte da 

promovida nos casos de irregularidades, a consequente cobrança de 

recuperação de consumo somente se legitima se o consumo corrigido 

estiver no mesmo patamar ou na média dos períodos anterior e posterior 

ao interregno corrigido. No caso específico do promovente, a situação 

fática demonstra que o registro de consumo não era menor do que 

efetivamente foi. Conforme consta na planilha de revisão de consumo 

apresentada pela reclamada, o montante de energia revisto no período 

alegado como irregular (entre julho/2011 a junho/2012) varia na média 

entre 700 e 800 KWh, ou seja, sempre acima dos 700 KWh (exceto 

agosto/2011, com 632 Kwh), durante doze meses ininterruptos. No 

entanto, a ficha cadastral da parte autora com histórico de consumo de 

abril/2010 a abril/2013 aponta que o consumo tanto antes quanto depois 

do período considerado pela reclamada como irregular, poucas vezes 

chegou acima dos 700 KWh – somente em janeiro/2011 (783), 

fevereiro/2011 (738) e abril/2011 (843). No período anterior à corrigida, o 

consumo variou entre 300 a 500 KWh, com picos de 700 a 800 nos meses 

acima referidos. No período posterior, pós-correção, o consumo variou 

entre 200 a 300 Kwh. Mas jamais houve consumo acima de 700 KWh por 

vários meses seguidos, conforme apontaria a revisão de consumo. Assim, 

não haveria dúvidas de que a parte autora teria se beneficiado de energia 

não aferida se o consumo revisto fosse no patamar equivalente ou na 

média de outros períodos. Porém, o que se percebe é que o montante de 

energia revisto é superior ao período pós-troca do aparelho medidor, 

inclusive superior também no período anterior à instalação deste, não 

podendo assim, presumir ou concluir que, embora constatada alguma 

avaria no medidor, que ele aferiu menos do que o consumo real. Portanto, 

não há prova ou mesmo laudo pericial conclusivo de que houve, de fato, 

energia consumida a menor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DO INÍCIO DA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA DECLARATÓRIA – 

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – PEDIDO ADESIVO FORMULADO EM 

CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO E PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo prova suficiente 

acerca do início da irregularidade no medidor de energia elétrica da 

Unidade Consumidora, é indevida a cobrança retroativa de valores 

hipotéticos, sobretudo quando o consumo retroativo/presumido mostra-se 

muito superior à média posterior à troca do referido aparelho. Inteligência 

do art. 333, I, do CPC. 2. Descabe arbitrar os honorários com base no 

valor da causa, mas sim por equidade, quando a demanda tem natureza 

declaratória. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC. 3. O recurso adesivo 

somente é possível quando instrumentalizado em petição apartada dirigida 

ao juiz, com nome e qualificação das partes, os fundamentos de fato e de 

direito e o pedido de nova decisão, e não em contrarrazões. Inteligência 

dos arts. 500, “caput” e p. ú., e 514, do CPC, e de precedente do TJRS. 4. 

Recurso parcialmente provido e pedido adesivo não conhecido. (TJMT - 

Ap 134554/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014) O relatório 

apresentado pelo laboratório de ensaio não concluiu pela medição 

deficiente ou a menor, possivelmente por impossibilidade de realização, 

conforme anotações ali contidas. Contudo, essa falta não pode presumir 

pela ocorrência de medição inferior e imputar um débito considerável ao 

promovente sem legitimidade. Diante da situação fática acima delineada, 

forçoso concluir que a fatura de recuperação de consumo não é legítima e 

tampouco é devido o valor que nela contém. Ante o exposto, JULGO 

procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de DECLARAR 

indevida a cobrança da fatura de recuperação de consumo do período 

entre julho/2011 a junho/2012, referente à unidade consumidora 9407944, 

no valor de R$ 1.866,63; devendo a promovida se abster em cobrar esse 

montante do promovente. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 
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9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-38.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010119-38.2013.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: VALDEIR DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Reclamação 

interposta na Secretaria do Juizado Especial, em que a parte autora 

sustenta a promovida registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 195,61, a qual não reconhece, pois 

segundo informações que buscou com a empresa, adveio de uma compra 

de aparelho celular feito em seu nome. A promovida por sua vez corrige o 

argumento do autor, alegando que a dívida inscrita é oriunda de uma linha 

de telefone fixo que o autor teria contratado, mas que foi cancelada por 

inadimplência. Em impugnação, o promovente nega ter qualquer relação 

negocial com a ré, reiterando o pedido de inexistência do débito e 

requerendo indenização por danos morais. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência da demanda. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte 

Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que 

afirma não ter contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré anexou 

em sua defesa, telas de seu sistema interno contendo dados que seria da 

parte promovente, alegando serem meios de prova válidos para 

demonstrar relação contratual com este. No entanto, não é o entendimento 

deste juízo, eis que essas telas, a meu ver, carecem de segurança como 

meio de prova, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia fixa, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, verifica-se que a 

promovida não trouxe aos autos quaisquer elementos nesse sentido para 

comprovar que ele teria de fato contratado o serviço, que gera faturas e 

pode acarretar restrição nos órgãos creditícios em caso de débitos, sendo 

este o caso em discussão neste feito. Assim, analisando os autos, 

constato inexistir prova de relação entre as partes que justifique a dívida 

lançada nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida, e declarando-a 

inexigível. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já 

que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro 

de proteção ao crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial 

dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da 

demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a 

configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência pátria também é 

predominante no sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe 

de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a 

inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao 

crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 14/12/2015) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados na reclamação e impugnação para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte 

autora (R$ 195,61), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico 

entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão 

definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (27/05/2012 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-12.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE RODRIGUES OAB - RO0006114A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010392-12.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ROGERIO 

APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes 

se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição conjunta no 

evento n. 12317382, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, 

ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada 

a intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-47.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000081-47.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JOAO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 167,70, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que teria 

localizado uma linha móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que 

originariamente seria na modalidade pré-paga, que posteriormente teria 

sido migrada para pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se 

formaliza contrato escrito. Como não há contrato escrito, anexou em sua 

defesa, telas de seu sistema interno contendo dados da parte 

promovente, alegando serem meios de prova válidos para demonstrar 

relação contratual com a parte autora. No entanto, não é o entendimento 

deste juízo, eis que essas telas, a meu ver, carecem de segurança como 

meio de prova, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte autora. 

Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. As faturas anexadas com o nome da parte promovente 

também são inservíveis, já que não demonstram que foi a mesma quem de 

fato usa contratou o serviço e a utiliza. Independentemente de ser o caso 

de migração ou contratação direta do plano pós pago, em ambas 

situações por certo que deve ser contratado pelo consumidor, seja por 

escrito ou verbalmente, por meio de telefone. Mas por escrito não há 

prova, tampouco prova de que a migração ou contratação deu-se de 

forma verbal, por meio dos call centers da promovida (meio normalmente 

utilizado por ela nos casos de migração de plano), eis que não foi juntada 

qualquer gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os 

autos, constato inexistir prova de relação entre as partes que justifique a 

dívida lançada nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir 

que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda 

a promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada 

por terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito 

por ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. (...)( TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 
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5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 167,70), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (26/07/2014 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-81.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010217-81.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARIA 

GOMES BORGES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que a parte autora sustenta que 

é usuária do serviço de telefonia móvel da parte reclamada, mas que não 

está sendo prestado a contento, cujo sinal é frequentemente interrompido, 

as chamadas caem, não sendo possível realizar ligações ou enviar 

mensagens. Citou um mês em que essa indisponibilidade teria sido fato 

corriqueiro – junho de 2017, e que tais problemas são fato público e 

notório nesta urbe, havendo relatos inclusive, nas redes sociais. 

Argumenta que isso causou-lhe transtornos, pretendendo ser indenizado 

por dano extrapatrimonial. A parte ré arguiu preliminar de incompetência 

deste Juizado para apreciar e julgar este feito por necessidade de 

realização de perícia e outros meios de prova mais complexas, o qual 

desde logo afasto, pois tais meios de prova são desnecessários ao 

deslinde da causa. Passo ao mérito. Assim, analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

improcede. Desnecessário discorrer acerca da importância que o serviço 

de telefonia móvel alcançou nos dias atuais, sendo certo que se trata de 

meio imprescindível de comunicação. Com efeito, embora os relatos da 

promovente possam demonstrar, a princípio, a ocorrência de falhas na 

prestação do serviço de telefonia móvel por parte da reclamada, por outro 

lado não há como considerar que ocorra com a intensidade e frequência 

alardeadas na inicial, e que de tal forma causem dano de ordem 

extrapatrimonial aos usuários. Em outras palavras, a narrativa da inicial, 

desprovida de outros elementos que evidenciem uma falha frequente e 

intensa não possibilita concluir pela verossimilhança das alegações, e que 

possa autorizar a pretensão da parte autora em ser indenizada. Há 

somente os protocolos de atendimento ao consumidor. Alegar ser fato 

notório a interrupção no sinal e queda nas ligações não exime a parte de 

trazer elementos mais convincentes acerca da frequência e/ou gravidade 

dos problemas relatados, e por longo período de tempo, como por 

exemplo, o registro dessa ocorrência por meio de B.O., os relatos de 

usuários dos serviços da promovida nas redes sociais acerca dessas 

falhas, conforme alega; ou mesmo declaração de terceiros usuários; ou 

ainda, notícias nos meios de comunicação sobre essa questão. Havendo 

grave defeito na prestação do serviço, isso inclusive, poderia ser objeto 

de reclamação no órgão de defesa do consumidor (Procons), ou no 

Ministério Público, ou ainda, na ANATEL. Porém, não se tem notícia de que 

isso tenha ocorrido, ou mesmo a abertura de algum procedimento 

administrativo. Sem que haja demonstração plena da gravidade alegada 

nas falhas do serviço de telefonia móvel, e de que isso tais fatos tenha 

atingido de forma intensa a honra e/ou personalidade da promovente, sua 

pretensão indenizatória não se mostra amparada pela narrativa da inicial, 

nem pela situação fática ocorrida. Ora, a interrupção dos serviços de 

telefonia, por si só não presume a ocorrência de dano moral indenizável; 

configura, no máximo, mero aborrecimento. Com efeito, em que pesem as 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não 

indicou precisamente, algum fato ou situação que, com a interrupção do 

serviço, lhe causou um transtorno sério e grave que tenha abalado de 

forma intensa a sua personalidade, o que, em tese, lhe adviria eventual 

direito em ser indenizado. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Não se pretende afirmar que as falhas na prestação do serviço 

pela empresa reclamada são admissíveis; muito pelo contrário. A 

controvérsia, em princípio, pode e merece atenção do Ministério Público e 

agências reguladoras, impondo, se for o caso, aplicações de multas, ou 

em casos extremos, impedir a continuidade da prestação de serviço pela 

parte ré. No entanto, a situação passada pela parte autora não revela 

qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO 

TELEFÔNICO. MERO DISSABOR. - Mera contrariedade pelo bloqueio de 

linha telefônica não causa dano moral indenizável. (STJ AgRg nos EDcl no 

Ag 793870 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, DJ 14/12/2007 p. 400). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do 

dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade 

dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de 

quem ela se dirige. Recurso especial conhecido e provido. (STJ REsp 

606382 / MS, QUARTA TURMA, Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ 

17/05/2004 p. 238) Outra não é a posição da Turma Recursal do Poder 

Judiciário de Mato Grosso: TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado 

nº 0012980-34.2012.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de 

Diamantino Recorrente: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Recorrida: 

ANTONIA LEITE DO NASCIMENTO Relator: Hildebrando da Costa Marques 
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Data do julgamento: 09/12/2014 RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – 

MÁ QUALIDADE DO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE 

DANO IN RE IPSA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE 

FATO CAPAZ DE GERAR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (...) 3. Embora a má qualidade do sinal de telefonia móvel 

caracterize falha na prestação do serviço e, portanto, ato ilícito, não se 

trata de hipótese em que o dano moral é presumido (damnum in re ipsa). 

Não havendo alegação e/ou demonstração do fato que gerou os 

pretendidos danos morais, não há que se falar em indenização. 4. 

Recurso conhecido e provido. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a 

ser reparado. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, 

§1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedente a pretensão contida na inicial, e o faço com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 16 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-39.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010429-39.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CLAUDETE 

BALZ DORNELES TOMASI REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos, repetição de indébito c/c indenização por 

danos morais, em que a parte autora sustenta que nunca contratou 

qualquer serviço da parte reclamada; todavia esta registrou seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito por inadimplência do valor de R$ 185,35, 

débito este que alega ser indevido. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar a relação 

contratual existente entre as partes, tais como, por exemplo, o contrato de 

adesão ao serviço contratado, e/ou gravação telefônica demonstrando 

contratação, bem como seus documentos pessoais, faturas geradas etc., 

o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito seria 

exigível e legítimo. Ao invés disso, a reclamada anexou em sua defesa e 

em outras petições, telas de seu sistema interno, alegando serem meios 

de prova da relação contratual com a parte autora. Todavia, prints de 

telas, a meu ver, nada comprovam o alegado, posto que são extraídas do 

banco de dados da própria reclamada, a qual somente esta possui 

acesso, não sendo por isso, meio idôneo de prova, posto que não há 

garantia de que sejam imunes à alterações. Deveras, ainda que fosse 

possível reconhecer a base de dados da reclamada como prova, ela não 

demonstraria de forma inequívoca uma relação contratual entre as partes, 

vez que contém dados cadastrais divergentes dos informados pela parte 

autora neste processo, tais como, por exemplo, o endereço (Cuiabá, ao 

invés de Brasnorte); muito embora a parte autora tenha comprovado 

residir nesta Comarca. Diante de todos esses elementos, não seria 

possível concluir que a pessoa ali cadastrada se trata, de fato, da 

promovente. Assim, tais divergências, aliado ao fato de não haver nos 

autos qualquer outro documento, já afastam qualquer vínculo entre as 

partes. Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à parte autora 

carece de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação portanto, 

indevida. Considerando que a parte autora comprovou o pagamento do 

valor de R$ 314,46 para retirar a restrição, ao passo que a promovida não 

demonstrou a legitimidade da sua cobrança, incide aqui, a regra prevista 

no art. 42, parágrafo único do CDC. Assim, o pedido de repetição de 

indébito procede. Então, resta configurada a ocorrência do dano 

extrapatrimonial; e, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o 

simples fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no 

cadastro dos maus pagadores é suficiente para a configuração do dano 

moral. Trata-se do dano moral puro (in re ipsa), que independe de prova 

do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo (a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes). Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE 

DA RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Enfim, como a empresa 

demandada não comprovou a existência da relação contratual ou do 

suposto débito, evidencia-se nos autos que a negativação ora discutida 

foi indevida, e o dano moral é presumido. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano, além do caso concreto (várias restrições, mas todas 

questionadas judicialmente). No caso, esses elementos autorizam fixar a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral; a qual, 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita, além de atender aos critérios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 

489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto e do que mais 

constam nos autos, JULGO parcialmente procedentes os pedidos 
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formulados na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

apontado em nome da parte autora (R$ 185,35), e por consequência, a 

inexistência de vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada 

proceder à imediata exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida; b) CONDENAR a 

promovida ao pagamento do valor de R$ 314,46 em dobro (total de R$ 

628,92), a título de repetição de indébito em favor do promovente, com 

incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a contar da 

citação; c) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (10/03/2016 – data 

da inclusão no SPC) por se tratar de responsabilidade extracontratual, 

bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo – mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 14 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-71.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000060-71.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MADEIREIRA 

IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME REQUERIDO: 

SERASA S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que foi 

cliente da promovida do serviço de consultas e restrições, mas que em 

25/05/2017 solicitou cancelamento do contrato por e-mail, recebendo 

resposta da ré que a rescisão tinha sido efetivada. Contudo, alega que em 

outubro/2017 descobriu que seu nome estava com 04 restrições 

efetuadas pela promovida, no valor de R$ 710,00 cada, vencimentos em 

20/06 a 20/09/2017. A parte promovida arguiu preliminar de incompetência 

territorial deste Juizado alegando eleição de foro. Contudo, neste caso, 

aplicam-se as regras do CDC, ainda que a parte autora se trate de pessoa 

jurídica, uma vez que adquiriu serviços da promovida para seu próprio uso 

(consultas e restrições de crédito). Ainda, se trata de microempresa, 

sendo sua vulnerabilidade em face da promovida notória, não sendo 

razoável nem proporcional que obrigue aquela a demandar na Comarca da 

sede desta. Dessa forma, deve ser considerada abusiva e nula a cláusula 

34, que elegeu o foro do promovida para dirimir as questões oriundas do 

contrato entre as partes, posto que colocou a parte autora em 

desvantagem exagerada na busca de seus direitos, e propor demanda 

judicial (art. 51, inciso IV CDC). Portanto, afasto a preliminar de 

incompetência arguida. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial 

da demanda. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora 

comprova pelos e-mails anexados com a inicial, que formalizou sua 

intenção em rescindir o contrato de serviços com a promovida, conforme 

se vê na mensagem enviada em 25/05/2017; tendo esta tomado ciência do 

pedido de rescisão em 26/05/2017, tanto que respondeu a mensagem da 

promovente. Ainda que o contrato entre as partes preveja que qualquer 

manifestação deva ser formal, por escrito, e encaminhada ao endereço da 

ré, o fato do pedido de rescisão ter ocorrido através de e-mail, e havido 

resposta de que a solicitação “foi realizada com sucesso” força concluir 

pela sua formalidade, e que a promovida teve conhecimento e aceitação 

do pedido da promovente; vislumbrando assim, sua validade e eficácia. A 

promovida por sua vez, argumenta que não recebeu tal e-mail, alegando 

não constar em seus registros internos. Afirma que o pedido de rescisão 

teria sido formalizado apenas em 20/10/2017, e a rescisão efetivada 

apenas em 25/10/2017, conforme e-mails anexados com a defesa. No 

entanto, não lhe assiste razão. Primeiro, porque a promovente comprovou 

o envio do e-mail em 25/05/2017 solicitando a rescisão e a resposta da 

própria promovida em 26/05/2017 informando que a rescisão foi efetuada 

“com sucesso”. Se a mesma não encontrou tais mensagens em seus 

registros, não cabe transferir à parte autora o ônus dessa falta. Em 

segundo lugar, porque as mensagens do mês de outubro/2017 foram 

enviadas apenas porque a parte promovente descobriu as restrições, e 

que a requerida ainda não havia efetuado a rescisão, tendo de reiterar o 

pedido de rescisão por omissão desta. Dessa forma, não há que se falar 

que a rescisão foi efetivada em 25/10/2017, se há prova inequívoca de 

que ocorrera meses antes. Por consequência, os débitos mensais de R$ 

710,00 cobrados pelos meses em que já não havia mais contrato em 

vigência devem ser reputados indevidos. Ainda que se alegue a 

legitimidade da cobrança do mês de junho/2017 por conta da antecedência 

mínima de 30 dias para rescisão, por outro lado não comprova a requerida 

o envio dos títulos para pagamento, os quais embasaram as restrições, 

especialmente do referido mês, pelo que se reputa este indevido. 

Denota-se portanto, que, por falha da ré na prestação do serviço, a 

rescisão inicialmente informada como efetivada por e-mail resposta não se 

consumou, gerando cobranças nos meses seguintes, e como 

consequência final a negativação do nome da parte autora por débitos 

indevidos, devendo responder pelos danos causados por esta falha. 

Essas premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de 

declaração de inexistência de débitos. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados da demandante no cadastro de proteção ao crédito. Conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 
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do dano, além da conduta do promovente nos fatos narrados, que 

comportam uma redução do montante normalmente fixado nestes casos. 

Assim, esses elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que entendo mais justa e equânime 

ao caso, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

dos débitos no valor total de R$ 2.840,00 (quatro restrições de R$ 710,00 

cada) imputados à Reclamante pelo Reclamado, e que gerou a restrição; 

determinando ainda, a exclusão imediata e definitiva de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 14 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-22.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOISES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000061-22.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JOSE 

CARLOS MOISES DE CAMARGO REQUERIDO: AYMORE PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora sustenta que a parte promovida manteve o 

protesto de uma dívida oriunda de um contrato de financiamento de 

veículo, em que atrasou o pagamento das parcelas por dificuldades 

financeiras, mas que desde 2017 se encontra quitado por meio de 

renegociação da dívida. Alega que essa restrição impediu uma compra de 

uma motocicleta por meio de financiamento, pelo que requereu a 

declaração de inexistência da dívida e indenização de ordem 

extrapatrimonial. São essas, a causa de pedir e pedidos na inicial. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede apenas em parte. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Muito embora o contrato de financiamento havido entre 

as partes esteja quitado, fato incontroverso, por outro lado o próprio 

promovente informa que atrasou o pagamento das parcelas, sendo ele, 

portanto, quem deu causa ao protesto, efetivado em 22/09/2016. Em 

momento algum o promovente alega que não fora notificado de tal ato, do 

que se conclui então que, desde sua lavratura, dele tinha conhecimento. 

Conforme o próprio citou em sua inicial, o entendimento jurisprudencial é 

de que cabe ao devedor, após quitar a dívida, providenciar o 

cancelamento do protesto. Contudo, alega responsabilidade da promovida 

pela omissão em não enviar a carta de anuência para que providenciasse 

a baixa. Mas, conforme entendimento no julgamento do Ag Rg no AREsp 

475934/SP, julgado este citado na inicial, a responsabilidade da parte 

promovida pela manutenção do protesto só seria reconhecida se, 

solicitada/notificada a fornecer e enviar a carta de anuência para baixa, a 

mesma não providenciasse e se omitisse, respondendo pelos danos 

causados por essa omissão. No entanto, não há prova de que a parte 

autora solicitou ou notificou a promovida para fornecer esse documento. 

Não há protocolos de ligações efetuadas à requerida, envio de e-mails ou 

notificações por escrito solicitando a carta. As anotações feitas à mão na 

certidão do cartório não suprem essa falta, pois, de acordo com a data na 

referido documento (06/02/2018) denota-se que o promovente somente 

tomou providências (leia-se: entrar em contato com a requerida) para 

baixar o protesto após verificar que ainda persistia quando tentou obter 

financiamento e ter crédito negado. Ou seja, mesmo sabendo (ou deveria 

saber) que o protesto ainda persistia, procurou tentar um novo 

financiamento, sem êxito, vindo a alegar que essa restrição lhe causou 

vexame e impediu um novo contrato. Porém, tal negativa e consequências 

decorreram por causa de sua própria omissão, e não da instituição 

financeira. Contudo, como o contrato já está quitado, apesar da parte 

autora não providenciar a baixa do protesto, não há mais razão para 

subsisti-lo, sendo que a procedência desta ação reside apenas neste 

pedido. Em conclusão, como a manutenção do protesto mesmo após o 

pagamento decorreu por culpa exclusiva do autor, tal situação não pode 

ser considerada como causadora de danos em sua personalidade. 

Portanto, não há que se falar em indenização de ordem extrapatrimonial. 

Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de 

tão-somente determinar a baixa do protesto havido (cuja providência já foi 

tomada pela promovida conforme informa o autor). E assim o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 14 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-68.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS CLAITON DIAZ FLAUSINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000099-68.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: REGIS 

CLAITON DIAZ FLAUSINO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua 

ausência, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o 

Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além 
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dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância 

com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 28 do 

FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 13 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-53.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO CENDRON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000100-53.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: VITOR HUGO 

CENDRON DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando que em audiência de conciliação, as partes se compuseram 

para por fim ao litígio, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Dispensada a intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Submeto este projeto 

de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 13 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-34.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000153-34.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: GLAUCIA 

FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 135,52, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado qualquer plano de 

telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o contrato de 

abertura de conta, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, não havendo qualquer elemento que evidencie algum vínculo 

entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à 

parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação 

portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, conforme pretende a promovida, pois a inscrição 

indevida ocorreu anteriormente aos apontamentos noticiados, conforme 

comprovado pelo extrato anexado com a inicial. No entanto, tal situação 

pode influenciar na fixação do quantum indenizatório, em patamar 

reduzido. Ainda, verifico que o apontamento posterior está sendo 

q u e s t i o n a d a  p e l a  p r o m o v e n t e  e m  o u t r a  d e m a n d a 

(1000154-19.2017.811.0100), em face de Bradesco Cartões. Assim, 

conforme entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de várias instituições que negativaram seu 

nome indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização 

observar o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 
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de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano, além das peculiaridades do caso concreto (existência de 

restrição posterior e sua discussão em outra demanda). No caso, esses 

elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

135,52), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (20/02/2016 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 15 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-55.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VANDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000074-55.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: VANDE 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 158,48, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado qualquer plano de telefonia com 

a Reclamada. Esta por sua vez, argumenta em defesa haver relação 

contratual com a parte autora. Para comprovar, anexou telas de seu 

sistema interno contendo dados do mesmo. No entanto, tais documentos a 

meu ver, carecem de segurança como meio de prova, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Apesar dos elementos trazidos pela 

ré demonstrar que possivelmente a requerente utilizaria o serviço de 

telefonia móvel (SMP) pré-pago, por outro lado eles não demonstram a 

contento que ele teria contratado a migração para a modalidade pós-paga, 

que gera faturas e pode acarretar restrição nos órgãos creditícios em 

caso de débitos, sendo este o caso em discussão neste feito. 

Independentemente de ser o caso de migração ou contratação direta do 

plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser contratado 

pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de telefone. 

Por escrito não há prova, já que a promovida aduz que a modalidade 

pré-paga de serviço móvel pessoal não se efetiva mediante contrato 

escrito. De forma verbal também não há prova, apesar da requerida ter 

anexado gravação de atendimento telefônico ao promovente. Não se 

vislumbra nesse áudio, conforme alega aquela, que o autor tenha 

manifestado concordância com a migração para modalidade pós-paga; 

apenas denota-se que a atendente oferece a possibilidade de migração 

explicando os benefícios do plano pós-pago, e o autor responde ser 

“muito bom”. Posteriormente aquela diz que vai realizar o cadastro, e que 

se fosse “negado”, que entraria novamente em contato e para que ele 

“não ficasse esperando”; do que não deixa claro se faria isso somente 

informar a negativa da migração ou se também para confirmá-la. Mas ao 

menos, para validar a migração, a gravação deveria conter a expressa 

concordância do autor, e não apenas o fornecimento e confirmação de 

seus dados. Assim, não demonstrando que a migração deu-se por 

manifestação de vontade inequívoca do promovente, não há contrato 

entre as partes que legitime a cobrança pelo serviço, e de que resulte em 

restrição de seu nome, que portanto, foi indevida. Quanto ao dano moral, 

resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição 

dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano; além das peculiaridades do caso concreto, como a 

possibilidade de que o promovente detinha relação negocial com a ré, de 

SMP pré-pago, o que resulta em redução do quantum indenizatório. No 
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caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 

(três mil reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: a) DECLARAR 

a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 158,48), e por 

consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes; devendo 

a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(13/05/2017 – data da inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 

com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 16 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-12.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000148-12.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JANETE DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 176,87 que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado qualquer plano de 

telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o contrato de 

adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus documentos 

pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas se resumiu a 

argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante. Reporta a 

telas de seu sistema interno para comprovar relação com esta, mas não 

foram juntados quaisquer dados nesse sentido. E ainda que houvesse, 

tais imagens carecem de segurança como meio de prova, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

detentora de tal sistema, não havendo garantia de que esse banco de 

dados não esteja imune a alterações. Tampouco há prova de que a 

contratação tenha sido porventura, de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio também utilizado por ela nos casos de 

aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi juntada qualquer 

gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, 

constato que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida, já que 

não comprovada a existência de contrato entre as partes que justificaria a 

dívida lançada nos órgãos restritivos. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se 

falar na aplicação da súmula 385 do STJ, conforme pretende a promovida, 

pois a inscrição indevida ocorreu anteriormente aos apontamentos 

noticiados, conforme comprovado pelo extrato anexado com a inicial. No 

entanto, tal situação pode influenciar na fixação do quantum indenizatório, 

em patamar reduzido. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além 

das peculiaridades do caso concreto (existência de restrição posterior). 

No caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 

(três mil reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

176,87), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 
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ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (17/07/2015 – data da inclusão indevida) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 12 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-64.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI DE FATIMA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000151-64.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: JOSIELI DE 

FATIMA DA SILVA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 132,41, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que teria 

localizado uma linha móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que 

originariamente seria na modalidade pré-paga, que posteriormente teria 

sido migrada para pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se 

formaliza contrato escrito. No entanto, verifica-se que a promovida sequer 

trouxe aos autos, elementos que indiquem a existência de linha pré-paga 

em nome da parte autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado 

a migração para a modalidade pós-paga, que gera faturas e pode 

acarretar restrição nos órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este 

o caso em discussão neste feito. Independentemente de ser o caso de 

migração ou contratação direta do plano pós pago, em ambas situações 

por certo que deve ser contratado pelo consumidor, seja por escrito ou 

verbalmente, por meio de telefone. Mas por escrito não há prova, 

tampouco prova de que a migração ou contratação deu-se de forma 

verbal, por meio dos call centers da promovida (meio normalmente utilizado 

por ela nos casos de migração de plano), eis que não foi juntada qualquer 

gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, 

constato inexistir prova de relação entre as partes que justifique a dívida 

lançada nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 

ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Quanto ao 

dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima 

a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 132,41), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 
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deverá ser feita a partir do evento danoso (17/07/2015 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-94.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS HENRIQUE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000149-94.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: OSIAS 

HENRIQUE DE LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo 

que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 

da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-31.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JPK MADEIRAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010436-31.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: DISTRIBUIDOR 

DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME REQUERIDO: JPK MADEIRAS 

EIRELI - ME PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Em síntese, sustenta a parte autora que é credora da parte 

reclamada no valor total de R$ 1.073,00 referente a quatro boletos 

vencidos e não pagos, sendo duas no valor de R$ 406,00 cada, e duas no 

valor de R$ 130,50 cada. Nota-se que a parte promovida foi regularmente 

citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito 

pleiteado pela parte autora, posto que devidamente amparada 

documentalmente. Portanto, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a parte 

promovida em pagar à parte autora a importância de R$ 1.073,00 (mil e 

setenta e três reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da data de vencimento de cada título; e o faço, com resolução de 

mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 13 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-61.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000093-61.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARIA JOSE 

RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 13 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-02.2017.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISILVA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000084-02.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LAUDISILVA 

BORGES DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, 

nem justificou sua ausência, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse 

contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 

28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 13 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-79.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS HENRIQUE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000150-79.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: OSIAS 

HENRIQUE DE LIMA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo 

que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 

da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-27.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOLVINO DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000147-27.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MANOEL 

JOLVINO DE LIMA FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo 

que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 

da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-70.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000019-70.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: COMPRE 

MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: TEODORA DA SILVA PEREIRA 

DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que em audiência de conciliação, 

as partes se compuseram para por fim ao litígio, HOMOLOGO o acordo 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 11 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-42.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000146-42.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARIA 

NAZARE DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo 

que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 
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da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-50.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI CAMPAGNONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000042-50.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: WANDERLEI 

CAMPAGNONI REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 11 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-27.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ PADILHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000050-27.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CRISTIANE 

MULLER REQUERIDO: RONALDO LUIZ PADILHA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão no evento n. 14645466, não havendo qualquer 

manifestação do mesmo nos autos. Diante do exposto, considerando que 

a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua 

inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 11 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-12.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000051-12.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CRISTIANE 

MULLER REQUERIDO: RODRIGO VIEIRA DO NASCIMENTO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando que em audiência de conciliação, as partes se compuseram 

para por fim ao litígio, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Intimem-se as partes acerca desta homologação, conforme 

requerido. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 11 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-78.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA DO NASCIMENTO ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000066-78.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME REQUERIDO: ALESANDRA DO NASCIMENTO ALVES 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da petição retro como pedido de 

desistência da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 11 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-92.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE AMARAL PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000078-92.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANA DE AMARAL PEREIRA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi 

intimada em audiência a apresentar endereço atualizado da promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 15032060, não 

havendo qualquer manifestação do mesmo nos autos. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 
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Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 11 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-77.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA APARECIDA MUNHAK PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000079-77.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME REQUERIDO: MARILDA APARECIDA MUNHAK 

PEREIRA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. Considerando que em audiência de conciliação, as 

partes se compuseram para por fim ao litígio, HOMOLOGO o acordo para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, 

despesas processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Dispensada a intimação das partes, consoante Enunciado n. 

12 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 11 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-62.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000080-62.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME REQUERIDO: OSNI RODRIGUES SOARES PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Recebo o teor da petição retro como pedido de desistência 

da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 11 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010084-10.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA FERREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010084-10.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: NEUSA MARIA 

FRANDOLOSO - ME EXECUTADO: EDNA FERREIRA RIBEIRO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Diante da notícia do pagamento do valor executado, DECLARO 

EXTINTA a presente ação executiva, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 11 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-53.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELFLADES FECCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010096-53.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME REQUERIDO: NELFLADES FECCA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Recebo o teor da petição retro como pedido de desistência da 

ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 11 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-42.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILVA DANIELY DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010390-42.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: INES 

SCHIMIDT - ME REQUERIDO: DILVA DANIELY DA SILVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 11 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000049-42.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000049-42.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CRISTIANE 

MULLER REQUERIDO: ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando que em audiência de conciliação, as partes se compuseram 

para por fim ao litígio, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Intimem-se as partes acerca desta homologação, conforme 

requerido no acordo. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 11 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-72.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010388-72.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: INES 

SCHIMIDT - ME REQUERIDO: CAMILA RODRIGUES DE FREITAS PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Recebo o teor da petição retro como pedido de desistência 

da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 11 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020012-82.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIVALDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8020012-82.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ANTONIO 

VIVALDO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Intimo o 

requerido, na pessoa do seu advogado, para que apresente as 

contrarrazões ao recurso inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-21.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010027-21.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ARTUR 

FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: ITAU BMG Intimo o exequente, 

na pessoa do seu advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a 

cerca da decisão ID. 13147967.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25465 Nr: 488-84.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MAURO SARDINHA 

TAVARES - OAB:8.863, SEBASTIÃO FREIRE S. FILHO - OAB:

 Processo: 488-84.2010.811.0110 Código: 25465

Vistos.

Decisão->Determinação.

Observa-se dos autos que o réu constituiu novo advogado (fls.346/347), 

assim, intime-se o causídico defensor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

oferecer os memoriais escritos em defesa do réu.

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 17 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27266 Nr: 990-86.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar em relação ao comprovante de pagamento de fls. 133/141 e 

petição de fls. 142/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32635 Nr: 351-63.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 
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OAB:13.241-A

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar em relação à petição de fls. 254/274.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32464 Nr: 201-82.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESMAR GOMES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALGRIN GROUP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar novo endereço da parte executada.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81529 Nr: 696-90.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREI CRISPIM MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para ANULAR o 

auto de infração nº 51780 (fl. 32), consequentemente a multa imposta e a 

certidão de dívida ativa n. 20122257, que deu origem ao executivo fiscal 

sob n. 145-47.2012.811.0101 (código 54685).Sem custas, posto que a 

Fazenda Pública é isenta.Condeno a Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora no importe 

de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.P.R.I.Por força da 

presente decisão, determino a SUSPENSÃO do executivo fiscal de código 

54685.Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia desta decisão 

para a execução fiscal de código 54685, que deverá vir à conclusão para 

extinção do feito.Após, arquivem-se. Cláudia, 20 de julho de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50279 Nr: 1235-32.2008.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVB, BFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA 

- OAB:11152/MA

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim 

de: a) DECLARAR a paternidade de EZEQUIAS JULIANO GONÇALVES em 

relação à adolescente GIOVANA VITÓRIA BONASSINA; b) CONDENAR o 

requerido ao pagamento de alimentos em prol da autora no importe de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo nacional, importando nesta data em R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), mais 50% das 

despesas extraordinárias comprovadas que a menor tiver.(...) 

Oportunamente, arquivem-se os autos.Cláudia, 20 de julho de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 39/2018-DF

 Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 RESOLVE:

 I – Revogar, á pedido, a Portaria n.º 32/2017/DF que designou a Servidora 

EDLÉIA MAGRASSI DE LIMA FERRAZ, Analista Judiciária, matrícula 24744, 

para exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciário PDA-FC a partir 

da publicação desta;

 II - DESIGNAR o servidor EDELVAN MEZOMO MAURER Técnico Judiciário, 

Matrícula 35037, para exercer a função de confiança de Gestor Judiciário 

Substituto PDA-FC, na Vara Única/Juizado Especial desta Comarca de 

Colniza, a partir da publicação desta;

 III - Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e cumpra-se, remetendo-se 

cópias ao Setor de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

arquivando-se uma via na pasta do servidor acima mencionado.

 Colniza-MT, 20 de julho de 2018.

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI

JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63312 Nr: 714-02.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. 48, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que se 

manifeste sobre a certidão de fls. 32, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35908 Nr: 2131-63.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de ref. 90, impulsiono o feito à publicação de 

matéria à imprensa, com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu advogado, via DJE, para que no prazo de 05 dias justifique sua 

ausência na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

16/05/2018 às 17h00min., a qual deverá ser devidamente instruída com 

documentos comprobatórios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 1646-87.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane A. S. Lima - 

OAB:1247595/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com o objetivo de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 15 acerca da decisão 

de folhas 51.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63674 Nr: 1081-26.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Gomes Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o Instituto requerido para que se manifeste acerca do 

requerimento administrativo de fls. 74.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 1646-87.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane A. S. Lima - 

OAB:1247595/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento do despacho de fls. 51.

Em caso negativo, CUMPRA-SE.

Em caso positivo, voltem CONCLUSOS.

 EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 6002 Nr: 1384-11.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salatiel Florindo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Ribeiro da Silva - 

OAB:133-RO

 Vistos.

Os autos vieram conclusos após a apresentação de resposta à acusação 

pelo acusado.

É o que tinha para relatar.

Fundamento e decido.

A inépcia da peça exordial acusatória é configurada quando há 

inobservância aos requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de 

Processo Penal.

Verifica-se que a parte ré aventou eventual vício, todavia não se 

desincumbiu de especificar quais.

Depreende-se da leitura da peça defensiva, que não há qualquer elemento 

que possibilite ínfima cognição a respeito de suposta inépcia, razão pela 

qual não merece prosperar tal pedido.

No tocante à possibilidade de absolvição sumária do réu, é necessário que 

a causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade seja manifesta, bem 

como o fato narrado evidentemente não constitua crime, o que não se 

vislumbra nos presentes autos.

Ainda, segundo o art. 397, IV, do CPP, o réu deverá ser sumariamente 

absolvido se estiver extinta a punibilidade do agente.

Com efeito, perlustrando os autos VERIFICO que o réu não trouxe nenhum 

elemento de convicção novo que pudesse ensejar a sua absolvição 

sumária, eis que ausentes as hipóteses do artigo 397 do CPP.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 18 de setembro 2018, às 17h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas 

pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40784 Nr: 360-45.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Teixeira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de WILTON TEIXEIRA 

PEREIRA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, 

no tocante ao delito de ameaça (art. 147, CP) imputado.No tocante ao 

crime do art. 129, §9, que persiste na presente ação, para que o réu seja 

sumariamente absolvido, é necessário que a existência da causa 

excludente da ilicitude ou da culpabilidade seja manifesta, bem como o fato 

narrado evidentemente não constituir crime, o que não se vislumbra nos 

presentes autos.Ainda, segundo o art. 397, IV, do CPP, o réu deverá ser 

sumariamente absolvido se estiver extinta a punibilidade do agente, o que 

só se observou em relação ao primeiro delito.Com efeito, perlustrando os 

autos VERIFICO que o réu não trouxe nenhum elemento de convicção 

novo que pudesse ensejar a sua absolvição sumária, eis que ausentes as 

hipóteses do artigo 397 do CPP.Sendo assim, DEIXO de absolver o réu 

sumariamente e DESIGNO para o dia 18 de setembro 2018, às 17h30min, a 

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o 

réu.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65681 Nr: 1046-32.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Caetano de Andrade, Patricia Barbosa 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - 

OAB:3639/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar os causídicos dos denunciados acerca 

do decisão de f. 96, especialmente no que concerne à audiência de 

instrução designada para o dia 18/09/2018, às 15h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62238 Nr: 1306-80.2012.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Leonel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 

2018, às 15h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Remetam-se os autos ao Instituto requerido mediante carga para fins de 

intimação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62623 Nr: 12-56.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Braz Ramos Negri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 

2018, às 14h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Remetam-se os autos ao Instituto requerido mediante carga para fins de 

intimação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41475 Nr: 918-17.2011.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Galego de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 

2018, às 18h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Remetam-se os autos ao Instituto requerido mediante carga para fins de 

intimação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41873 Nr: 1091-41.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Tendo em vista o 

requerimento das partes, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de setembro de 2018, às 14h00min. II. Considerando a 

informação de que o réu reside ainda no endereço de fls. 52/53, determino 

que se proceda com a intimação no referido lugar. III. Solicite-se 

informação a respeito do cumprimento das cartas precatórias expedidas 

às fls. 101 e 103. IV. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38493 Nr: 183-18.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Francisco da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Vistos.

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 14h00min, oportunidade em que 

será realizada a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, bem 

como interrogado o réu.

ATENTE-SE a Secretaria que o réu deve ser intimado no endereço de fls. 

82.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65413 Nr: 815-05.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Mitsue Kuroyanagi Matsubara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Donizate Mazzaro, Rosinete Regina 

Violada Mazzaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Ricardo Pick - 

OAB:OAB/MT 11743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, Rebecca Barroso Ribeiro - OAB:18.117A

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 27, razão por que DETERMINO seja oficiado como 

requerido.

No mais, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).
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 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62884 Nr: 276-73.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Firmino Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE novamente a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 

05 dias de maneira substancial, indicando com precisão o que pretende 

requerer.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e tornem CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 181-77.2012.811.0105

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Wilmar Storch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aysler Cristian Feliciano, Kesia Cristiane 

Feliciano Zorbeto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dado o lapso temporal do ajuizamento da demanda até o presente 

momento, intime-se a parte autora a fim de que se manifeste sobre a 

subsistência da demanda e a necessidade prosseguimento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 237-42.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janeth Machado Santos

Janeth Machado Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 107-121, no prazo legal.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62884 Nr: 276-73.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Firmino Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para, nos termos da 

decisão de f. 76, impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias de 

maneira substancial, indicando com precisão o que pretende requerer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61302 Nr: 445-94.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Domingos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente impugnação à contestação.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79088 Nr: 442-50.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/O

 Vistos...

 DEFERE-SE o pleito de redesignação da defesa, sendo assim 

REDESIGNA- SE a presente audiência para o dia 06/09/2018, às 13h30min, 

ocasião em que será realizado o depoimento sem dano da vítima, a oitiva 

das testemunhas, bem como o interrogatório do réu.

 À SECRETARIA para:

1. PREPARAR a sala de DEPOIMENTO SEM DANO, considerando haver 

menor apontada como vítima de crime sexual, INCLUSIVE MANTENDO 

CONTATO COM A ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA AO JUÍZO PARA 

QUE TENHA CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA ESPECIAL (não podendo, deve haver 

contato com PSICÓLOGO VINCULADO AO MUNICÍPIO);

2. INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado), ATENTANDO-SE PARA O FATO DE QUE INTIMAÇÕES 

VIA DJe DEVEM CONTER APENAS AS INICIAIS DOS NOMES, NATUREZA E 

NÚMERO DO PROCESSO e NOME DO ADVOGADO (art. 423 da CNGC).

Saem os presentes intimados.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73965 Nr: 1398-03.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ISELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ, ANGELINA ELVIRA LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Não obstante a emenda da Inicial, considerando as peculiaridades dos 

documentos, bem como do cenário narrado, sempre acreditando na 

possível transação entre as partes, forte no Novo Código de Processo 

Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 14.08.2018, às 

13h30min.

Importante consignar que a tentativa de conciliação, neste caso, passa 

também para a melhor compreensão do quanto apontado pelos 

documentos, tendo em vista que a palavra escrita, por vezes, não 

reproduz fiel e adequadamente o que se sabe acerca de determinado fato.

Por isso, à SECRETARIA para:
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1. INTIMAR a parte-exequente e a parte-executada para a audiência ora 

designada.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82059 Nr: 2376-43.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO QUERO-QUERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYLI COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFEREM-SE OS PEDIDOS 

DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E TUTELA DE EVIDÊNCIA pela falta de 

requisitos ensejadores das medidas.IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, 

observando o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 

09h00min, na sala de audiências do CEJUSC.Portanto, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação;2.CITAR a parte-requerida, isto 

para que fique formalmente ciente do processo, para que compareça à 

audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), inicia-se o prazo para apresentação de 

resposta (inclusive contestação);Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81890 Nr: 2303-71.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/2 (meio) salário mínimo 

vigente (R$477,00 na data de hoje).IV DELIBERAÇÕES FINAIS Noutro giro, 

observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

para o dia 23.08.2018, às 10h00min, na sala de audiências da Vara Única 

do Fórum desta Comarca.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a 

parte-requerente da presente decisão, bem como para comparecer à 

audiência;2.CITAR a parte-requerida para conhecimento do processo, bem 

como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios fixados (R$477,00), 

os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da 

presente intimação, além de INTIMÁ-LA a comparecer à audiência de 

conciliação, acompanhada de advogado, sendo que o não 

comparecimento injustificado será sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa;3.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a 

parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78885 Nr: 344-65.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARA DA SILVA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESAR DE CASTRO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pela falta de requisitos ensejadores da 

medida.IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, observando o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

para o dia 20 de agosto de 2018, às 09h30min, na sala de audiências do 

CEJUSC.Portanto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora da 

presente decisão, bem como para comparecer à audiência de 

conciliação;2.CITAR a parte-requerida, isto para que fique formalmente 

ciente do processo, para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

inicia-se o prazo para apresentação de resposta (inclusive 

contestação);Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78216 Nr: 4250-97.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEANIO CARDOSO COSTA, GLEANIO 

CARDOSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimiento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que 

recolha o valor da diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82059 Nr: 2376-43.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO QUERO-QUERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYLI COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, a fim de que esta 

Secretaria possa dar cumprimento à decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60673 Nr: 1340-15.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON CÂNDIDO DOS SANTOS - Vulgo 

"Dez"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para requerimentos e/ou 

alegações finais, conforme despacho de fls. 246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80106 Nr: 1046-11.2018.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte Autora da 

Sentença de Fls 13-14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72390 Nr: 338-92.2017.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVÃO LTDA EPP, JOÃO 

PEREIRA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO JUAREZ DAMASCENO 

- OAB:OAB/PR 18.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para recolher o 

valor referente a diligência de Oficial de Justiça via sistema CPD, 

comprovando nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63359 Nr: 552-19.2010.811.0038

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMV, MJP, WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPV, EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos.

À SECRETARIA para:

1. Solicitar a devolução da Carta Precatória de fls. 73;

2. Com a devolução da Carta Precatória, abrir prazo para alegações finais.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 63359 Nr: 552-19.2010.811.0038

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMV, MJP, WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPV, EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82245 Nr: 2496-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN JOSÉ DE SOUSA 

DELGADO - OAB:4600, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com isso, DESIGNA-SE audiência para o dia 20/07/2018, às 

18h30min.Por fim, à SECRETARIA:1.DISTRIBUIR ao Oficial de Justiça 

mandado para que, com apoio do Conselho Tutelar e em contato prévio 

(por telefone, se possível) com a mãe, encaminhe a criança ao Hospital 

para fins de Exame de Corpo de Delito;2.DEVE o Oficial de Justiça juntar 

Certidão de Cumprimento do Mandado e Laudo de Exame de Corpo de 

Delito até as 18h00min de hoje;3.OFICIAR ao Conselho Tutelar para 

acompanhar o ato, bem como para, EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE 

LESÃO ou OUTRO RISCO ao menor, adotar providência para resguardar 

sua integridade (especialmente, se possível, a entrega provisória para a 

avó), encaminhando relatório ainda hoje, antes das 18h00min;4.OFICIAR 

ao Hospital Municipal de Juruena, solicitando que faça Exame e Laudo de 

Exame de Corpo de Delito no menor FABRÍCIO EDUARDO CASSIANO DA 

SILVA ROSA, entregando uma via ao Oficial de Justiça que estiver 

acompanhando a situação;5.INTIMAR a parte-autora para 

ciência;6.INTIMAR a parte-requerida para ciência da audiência;7.Com a 

juntada dos documentos pelo Conselho e pelo Oficial de Justiça ou com 

algum requerimento, IMEDIATAMENTE conclusos. Intimar. Cumprir COM 

U R G Ê N C I A .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69496 Nr: 1138-57.2016.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “Medida de proteção consistente na 

busca e apreensão com encaminhamento aos pais” proposta pelo 

Ministério Público Estadual (Promotoria de Justiça de Cotriguaçu) em favor 

de Vitória Gayeski contra Marciano Marques Moreira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Após longa marcha processual, o Ministério Público pugnou pela extinção 

do processo, posto que a adolescente já possui idade núbil, bem como de 

que não há qualquer situação de risco à menor, sendo desnecessário o 

prosseguimento do feito.

 É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que o Ministério Público manifestou-se pela desistência do 

feito.

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da “ação”, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas, considerando o disposto no artigo 141, § 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas necessárias e anotações de praxe.

Publicar.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82202 Nr: 2469-06.2018.811.0099
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESL, ASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo (R$286,20 na data de hoje).IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS Noutro giro, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE 

audiência de conciliação para o dia 23.08.2018, às 13h30min, na sala de 

audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem 

como para comparecer à audiência;2.CITAR a parte-requerida para 

conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos 

provisórios fixados (R$286,20), os quais deverão ser pagos até o dia 10 

de cada mês, a contar da presente intimação, além de INTIMÁ-LA a 

comparecer à audiência de conciliação, acompanhada de advogado, 

sendo que o não comparecimento injustificado será sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa;3.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a 

parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;4.INTIMAR o Ministério Público para 

comparecer à audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79697 Nr: 818-36.2018.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECOR, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, 

que passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO, COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE 

o benefício da “justiça gratuita”, motivo que ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.Nomeado como Defensor, fixam-se como honorários 

advocatícios ao advogado CLEBER LEAL JARDIM – OAB/MT N° 24.307-O, 

o valor de 03 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se 

em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).IV DISPOSIÇÕES 

FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o 

Ministério Público. Transitado em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de 

ju lho  de  2018 .Dan te  Rod r i go  A ranha  da  S i l vaJu i z 

Subst i tutoInt imar.Cumpr i r .Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT,.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74151 Nr: 1537-52.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 (...) Ante o exposto, com embasamento nos relatórios técnicos acostados 

aos autos, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que as medidas de 

proteção atingiram sua finalidade, cessando a situação de risco de Aline 

Alves da Silva.Sem custas, considerando o disposto no artigo 141, § 2º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIACiência ao Ministério Público.Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

necessárias e anotações de praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75833 Nr: 2698-97.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SRDS, TLRADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, isto para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE 

COTRIGUAÇU E O ESTADO DE MATO GROSSO viabilizem a realização de 

consulta, acompanhamento médico com psiquiatra e respectiva terapia 

medicamentosa indispensável ao tratamento da enfermidade da parte 

substituída Tayze Laryane Rocha Altino dos Santos ou, alternativamente, 

comprovar, mediante consulta a medico especialista, qual seria o 

tratamento indicado ao caso, fornecendo-o.Por consequência, TORNA-SE 

DEFINITIVA a concessão de tutela antecipada.DEIXA-SE de condenar os 

requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a 

isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.DEIXA-SE de 

condenar os requeridos em honorários advocatícios, considerando a 

postulação do Ministério Público e as disposições do art. 44, I, da Lei 

8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 27/93. (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30684 Nr: 318-19.2008.811.0099

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA MADALENA DA SILVA, Rg: 

1.225.286-7, Filiação: José Andre da Silva e Alzira da Luz do Prado, data 

de nascimento: 03/08/1954, brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, 

cozinheira. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA REQUERENTE ACIMA QUALIFICADA NOS 

TERMOS DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...Trata-se de “AÇÃO DE ADOÇÃO” 

proposta pelo Ministério Público em desfavor de EDNA GONÇALVES 

MENDES, visando à adoção do menor JOSÉ JÚNIOR MENDES ALVES por 

MARIA MADALENA DA SILVA.Após transcorrer normal do processo, 

inclusive com estudo psicossocial realizado, a pretendente à adoção 

adoeceu (fl. 41), culminando no abrigamento do menor. Com isso, 

suspendeu-se o processo (fl. 43). Em audiência relacionada a outro 

processo (Código 35027), concluiu-se pela retomada da guarda do menor 

pela mãe (fls. 44/44v), inclusive com menção, na decisão, da necessidade 

de extinguir os feitos relacionados ao ponto pela perda de objeto.Após 
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isso, aportou petição de ilustre advogado requerendo o pagamento de 

verbas (honorários) por conta de nomeação na audiência acima citada 

(fls. 45/45v). Manifestação do Ministério Público pelo cumprimento da 

decisão judicial, indicando a necessidade de arquivamento do feito (fl. 47). 

Decisão judicial (fls. 49/49v) recebendo a petição do advogado, tratando 

como “execução de sentença”, determinando citação da fazenda pública 

para o pagamento.É o que parece ser relevante relatar.Pois bem.Quanto à 

petição do nobre advogado, tenho que não deve se dar seguimento. Não 

apenas pelo meio empregado (não desconsiderando co-entendimento 

vigente à época), mas também pelo substrato mencionado, considerando 

que, ao que tudo indica, a atuação não se deu no presente processo, mas 

sim no de Código 35027. Portanto, revogo o despacho que recebeu a 

petição como “execução de sentença”, devendo o advogado ser intimado 

para requerer o que entender de direito (inclusive a discussão do valor 

que lhe seria devido em procedimento específico e autônomo). Voltando 

ao cerne deste processo, o que se tem é verdadeira desistência, 

fundamentada, verifica-se, pela perda de objeto (retomada da guarda pela 

mãe). Considerando que não havia contestação, descabe falar na 

anuência ou não da requerida (arts. 267, VII e §4º, do CPC/73 e 485, VIII e 

§4º, do CPC atual). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência 

pleiteada, JULGANDO-SE extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC.Sem custas. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.Cotriguaçu/MT, 09 de abril de 

2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 19 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78798 Nr: 293-54.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTN, FJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:65152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o teor da manifestação do Ministério Público, à SECRETARIA 

para:

1. INTIMAR os autores, isto para se manifestarem acerca do apontado pelo 

Ministério Público, principalmente em relação à guarda e a questão do 

pagamento dos alimentos, fazendo alterações, se entenderem necessário;

2. Após, com a manifestação dos autores, VISTAS ao Ministério Público 

para manifestação;

3. Por fim, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82142 Nr: 2431-91.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SADL, LOMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdLT, KMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Ação de alimentos” ajuizada por Luiz Otávio 

Michels Taborda , representado por sua avó paterna Solange Aparecida 

de Lima, contra Alessandro de Lima Taborda e Karolainy Maieski Michels.

Verifica-se que a parte-autora atribuiu incorretamente o valor de 

R$1.908,00 à causa, já que pleiteia o valor mensal de R$954,00 (um salário 

mínimo vigente) e nos termos do artigo 292, inciso III, do CPC, na “ação de 

alimentos”, o valor da causa será a soma de 12 prestações mensais 

pedidas pelo autor.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. Atribuir o valor correto à causa, com todas as consequências 

pertinentes (arts. 291, 292, III, ambos do CPC);

2. Após, conclusos.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29510 Nr: 424-15.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

PONTES LTDA, VALDOMIRO PONTES DA CRUZ, MANOEL DAS GRAÇAS 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

PONTES LTDA, CNPJ: 05267883000114, atualmente em local incerto e não 

sabido VALDOMIRO PONTES DA CRUZ, Cpf: 00898576156, Rg: 776.098-7, 

data de nascimento: 25/04/1967, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido MANOEL DAS GRAÇAS COELHO, Cpf: 00898578108, 

Filiação: Pedro das Graças Souza e Vera Coelho de Souza, data de 

nascimento: 23/02/1949, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

de Mato Grosso em desfavor de MANOEL DAS GRAÇAS COELHO, 

VALDOMIRO PONTES DA CRUZ e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

PONTES LTDA., , imputando a prática de condutas tipificadas como 

infração penal pelo art. 46, p. único, da Lei 9.605/98 e art. 304 do Código 

Penal.

Despacho: Vistos... I DA ATUAL FASE PROCESSUAL: relatório Trata-se 

de fase processual referente à citação dos acusados. Tendo em mente tal 

arcabouço normativo, passa-se à análise do caso em tela. II DA ANÁLISE 

PROPRIAMENTE DITA: fundamentação Trata-se de denúncia oferecida 

pelo Ministério Público de Mato Grosso em desfavor de MANOEL DAS 

GRAÇAS COELHO, VALDOMIRO PONTES DA CRUZ e INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS PONTES LTDA., , imputando a prática de 

condutas tipificadas como infração penal pelo art. 46, p. único, da Lei 

9.605/98 e art. 304 do Código Penal. Narrou-se na inicial que o fato se deu 

em 10/08/2004. Diante disso, ofereceu-se denúncia. A Denúncia foi 

recebida em 15/07/2009. Ainda se encontra na fase de tentativa de 

citação. Em manifestação, o Ministério Público pleiteou o reconhecimento 

da extinção da punibilidade pelo primeiro crime e a citação por edital 

quanto aos acusados pessoas físicas pela segunda infração. E é o que 

foi feito, chegando-se à data atual, 30/05/2018. II.1 DA EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE Dispõe o art. 61 do CPP: Art. 61. Em qualquer fase do 

processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo 

de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, 
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do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a 

parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco 

dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou 

reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Assim, 

perfeitamente possível a análise e declaração, de ofício, acerca de alguma 

causa que leve à extinção da punibilidade. Já sobre a referida extinção, 

eis o teor do art. 107 do CP: Extinção da punibilidade Art. 107 - Extingue-se 

a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia, graça ou indulto; III - 

pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV 

- pela prescrição, decadência ou perempção; V - pela renúncia do direito 

de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; VI - pela 

retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; IX - pelo perdão 

judicial, nos casos previstos em lei. Nota-se, pelo art. 107, IV, do CPP, que 

a prescrição é causa de extinção da punibilidade. Aprofundando, tem-se o 

caput art. 109 do CP (com a redação da época): Prescrição antes de 

transitar em julgado a sentença Art. 109 - A prescrição, antes de transitar 

em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 

deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade 

cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena 

é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior 

a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena 

é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o 

máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em 

quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, 

não excede a dois; VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um 

ano. E pertinente também o art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98: Art. 

46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, 

lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição 

de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem 

munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final 

beneficiamento: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros 

produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da 

viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Da 

análise em conjunto, verifica-se que ocorre a prescrição, quanto à 

infração penal em destaque, em 04 anos (art. 109, V, do CP). Continuando, 

pela relevância, transcreve-se o art. 111 do CP (na redação vigente à 

época): Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a 

sentença final Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a 

sentença final, começa a correr: I - do dia em que o crime se consumou; II 

- no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; III - nos 

crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; IV - nos de 

bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro 

civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Em relação ao presente 

caso, incidente o art. 111, I, do CP. Fundamental, agora, a redação do art. 

117 do CP: Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo 

recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão 

confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão 

condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento 

da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V 

e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente 

a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do 

mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer 

deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste 

artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. 

Como se nota, interrompeu-se a marcha do prazo prescricional quando do 

recebimento da denúncia (15/07/2009), concluindo-se, à míngua de alguma 

causa de interrupção superveniente, que a prescrição se deu, quanto ao 

fato em destaque, em 14/07/2013. Como dito, isso apenas se refere à 

questão do art. 46, p. único, da Lei 9.605/98. Em pesquisa via Infojud, o 

endereço dos acusados é o mesmo de antes. Por isso, desde já se 

conclui pela subsequente citação por Edital. Apenas para explicitar e 

resolver questão processual, qual seja, o local de publicação do edital, 

entende-se que a afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na 

imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a 

devida publicidade ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se 

dará a publicação via DJe. III DA CONCLUSÃO: dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da pena em 

abstrato, quanto a MANOEL DAS GRAÇAS COELHO, VALDOMIRO 

PONTES DA CRUZ e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PONTES 

LTDA., o que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 

109, todos do Código Penal (APENAS QUANTO AO ART. 46, p. único, DA 

LEI 9.605/98). Assim, à SECRETARIA para: 1. CITAR, por Edital, os 

acusados para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze 

dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se 

expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; 

OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe; 2. APRESENTADA 

RESPOSTA, conclusos (análise de resposta à acusação e possível 

designação de audiência); 3. APÓS Edital, não havendo resposta, ao 

Ministério Público para manifestação acerca da suspensão do processo, 

do curso do prazo prescricional e da decretação de prisão; 4. Após, 

conclusos. Serve o presente como PRECATÓRIA. Cotriguaçu/MT, 30 de 

maio de 2018. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 20 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76912 Nr: 3478-37.2017.811.0099

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora o requerente não tenha comparecido, inegável que pode 

comparecer.

 Quanto ao defensor nomeado, sabe-se que não mais atua na região, 

porém, da mesma forma, pode comparecer.

Por isso, seguir o cumprimento do despacho anterior (na realidade, 

aguardar a resposta do Cartório e fazer conclusos para audiência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63837 Nr: 652-43.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O

 Vistos...

 Considerando o Ofício 10/2018-GAB/PRES, o qual convoca este Juiz 

comparecer a audiência pública, CANCELA-SE a audiência marcada para 

o dia 27.07.2018, às 09h00min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 22/08/2018, às 09h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes do despacho de fls. 136;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu, 16 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 872-41.2014.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GARCIA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE JHEIMMS GOMES, VIP CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

 Considerando o Ofício 10/2018-GAB/PRES, o qual convoca este Juiz 

comparecer a audiência pública, CANCELA-SE a audiência marcada para 

o dia 27.07.2018, às 14h30min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 23/08/2018, às 09h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a audiência;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu, 16 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64229 Nr: 984-10.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE LEMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Considerando o Ofício 10/2018-GAB/PRES, o qual convoca este Juiz 

comparecer a audiência pública, CANCELA-SE a audiência marcada para 

o dia 27.07.2018, às 10h30min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 22/08/2018, às 10h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes do despacho de ref. 34;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu, 16 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60834 Nr: 567-28.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM CUIABÁ 

- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR FRANCISCO ARANIBAR ZAVALETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se a elaboração do cálculo pertinente para posteriores 

providências.

Após, certifique-se, tomando a Gestora Judiciária as medidas necessárias 

para o prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60834 Nr: 567-28.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM CUIABÁ 

- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR FRANCISCO ARANIBAR ZAVALETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 Vistos...[...]. Ante o argumentado, RECEBE-SE a Objeção sem efeito 

suspensivo, devendo a SECRETARIA:1.INTIMAR a executada, para 

ciência;2.INTIMAR a exequente para se manifestar (prazo de 10 dias), 

tanto no que se refere ao conteúdo da objeção quanto em relação ao atual 

momento processual;3.Após, conclusos. Cotriguaçu/MT, 20 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30473 Nr: 252-98.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Mário Braga neto, João Felipe Costa Braga, 

Adalberto Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani Cristina Braga Moreira, Lauriney Pinto de 

Miranda, José Rodrigues Campos, Elisangela Souza Oliveira Campos, 

Laura Daniely Braga Moreira, Giuliano Monteiro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120, André Tadeu Jorge Fernandes - OAB:8441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiani Cristina Braga 

Moreira - OAB:20234/O, Jucinira Corrêa de França - OAB:13.859, 

JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - OAB:13859

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes autoras, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais e 

taxas, no valor total de 2.010,34 (Dois mil, dez reais e trinta e quatro 

centavos), sendo R$ 1.005,17 referente a Custas Judiciais e R$ 1.005,17 

de Taxas Judiciais, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT para fins de 

protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

– PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46253 Nr: 620-34.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rigoberto Anderson Marcheti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giorgia Kristiny dos Santos 

Adad - Procuradora do Estado - OAB:23.462

 Vistos etc.

Interposto o recurso de apelação e apresentada as contrarrazões, 

considerando ainda que de acordo com o CPC não há mais juízo de 

admissibilidade do recurso de apelação no órgão “a quo”, certifique-se e 

remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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Dom Aquino/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48613 Nr: 1632-83.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advanir Alves dos Santos, Jovenor Alves dos Santos, 

Jovair Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- 

Vale do São Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 Processo nº 1632-83.2017.811.0034

Código 48613

Vistos etc.

Interposto o recurso de apelação e apresentada as contrarrazões, 

considerando ainda que de acordo com o CPC não há mais juízo de 

admissibilidade do recurso de apelação no órgão “a quo”, certifique-se e 

remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39288 Nr: 1224-63.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes 

(refs. 46 e 58), REMETAM-SE os autos à contadora judicial para que 

apresente cálculos em conformidade com a sentença acostada aos autos 

(ref. 30).

Após, intimem-se as partes sobre os cálculos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, voltando-me conclusos.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38858 Nr: 986-44.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 54 e DETERMINO a expedição de mandado de 

penhora e avaliação do imóvel descrito à ref. 50.

Nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula (fls. 88/90), será realizada por termo nos autos (§1º, 

do Art. 845, do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, INTIME-SE o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, após a providência a ser tomada pela exequente (“caput”, 

do art. 844, do CPC) com relação a averbação da penhora no registro 

competente, proceda-se à avaliação, intimando-se as partes envolvidas 

no litígio.

Na sequência, tornem conclusos para outras deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42405 Nr: 825-97.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes, Natália Fernanda 

Soares Lopes, Marli Rosa da Silva, Rodrigo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgarde Alves de Oliveira - 

OAB:8453/MT, Edmilson Vasconcelos de Moraes - OAB:8548, Paula 

Vanessa de Souza Oliveira - OAB:13053/MT, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - OAB:38.641

 Vistos etc.

Interposto o recurso de apelação e apresentada as contrarrazões, 

considerando ainda que de acordo com o CPC não há mais juízo de 

admissibilidade do recurso de apelação no órgão “a quo”, certifique-se e 

remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48827 Nr: 1702-03.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes, JOAQUIM ROSA 

SOARES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Coelho Santeiro - 

OAB:OAB/GO 40.607, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O, Luciane Rosa de Souza - OAB:15.779

 Vistos etc.

Analisando a alegação dos requeridos acerca da contestação (ref. 32), 

denoto que realmente houve equívoco deles ao indicar a numeração 

identificadora dos autos, de maneira que a peça foi acostada em processo 

diverso.

Não há indícios de má-fé das partes e o erro é escusável, portanto, 

DEFIRO que se considere a data de protocolo da contestação nos autos 

de Código 42405 e nº 825-97.2016.811.0034 (ref. 130), a fim de averiguar 

a tempestividade da peça.

Desta forma, CERTIFIQUE-SE o gestor quanto à tempestividade ou não da 
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contestação apresentada.

Após, VISTA dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48667 Nr: 1642-30.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sena Pneus Comércio e Recapagens Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Considerando o pedido da requerente em vista do não cumprimento da 

precatória (ref. 39), proceda-se a devolução da presente missiva ao Juízo 

de origem, com as baixas e anotações de estilo, bem como os 

cumprimentos deste juízo.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53913 Nr: 458-05.2018.811.0034

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Leite da Silva, Marilene Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Ante o exposto e, considerando tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para o fim de decretar a interdição 

de DIVINO LEITE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

declarando-o incapaz de exercer, sem atuação de curador, o exercício de 

direitos patrimoniais, negociais, em relação ao corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, a privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto e, 

conforme artigo 755, inciso I, do CPC, e nomeio-lhe como curadora sua 

filha MARILENE ROSA DA SILVA. [...] Expeça-se certidão de honorários ao 

advogado dativo nomeado, nos termos do despacho de ref. 31.Sem 

custas.Ciência ao MPE.Transitada em julgado, após as formalidades legais 

e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Dom 

Aquino/MT, 19 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55885 Nr: 1412-51.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MORAES BLANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, e levando-se em conta as razões expendidas na 

petição inicial, os documentos que a acompanham, bem como a 

constituição em mora do requerido, DEFIRO A LIMINAR de busca e 

apreensão do veículo VECTRA ELITE 2.0 MPFI 8V FLEXPOWER AUT, GM 

CHEVROLET, 2008/2008, PRETO, PLACA JRJ-1963, RENAVAM 

963552317, CHASSI 9BGAC69W08B250394, objeto d Contrato de 

Financiamento nº 20026473800, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.Executada a liminar, cite-se 

a requerida para, querendo:A) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a 

integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado;B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo 

Civil.Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014.Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor.Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão.Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35878 Nr: 1181-63.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luis Moretto, Valdeci Alves Borges, 

Raul Moretto, Joares Bertholdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Shimosakai - 

OAB:10.386-B, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386

 “Vistos, etc.

 1. Verifica-se dos autos que foi certificado que a diligência de intimação 

dos réus para comparecer ao ato solene foi negativa (refs.: 212 e 216). 

Considerando a certidão do oficial de justiça diligente onde não localizou 

o(s) denunciado(s) no(s) endereço(s) informado(s), sendo que é dever 

do(s) acusado(s) manter seu endereço atualizado nos autos, DECRETO A 

REVELIA de Mauro Luis Moretto, Valdecir Alves Borges e Joares 

Bertholdo, nos termos do artigo 367 DO CPP.

 2. Tendo em vista que neste ato fora procedida a inquirição da vítima e 

das testemunhas, bem como os denunciados já foram interrogados, à 

secretaria, aguarde-se o cumprimento da missiva precatória expedida à 

ref. 208 para inquirição da testemunha Juliano Placido Ferreira. Com o 

retorno da missiva, não havendo requerimento de diligência pelas partes, 

desde já, encerro a instrução processual. Em seguida, vistas dos autos ao 

Ministério Público e à Defesa para apresentarem seus memoriais finais 

escritos, no prazo de 05 dias (art. 403, §3º do CPP). Após, façam-me os 

autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41331 Nr: 470-87.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhones Alves Barauna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 “Vistos, etc.

 1. Inicialmente, arbitro ao advogado de defesa nomeado para o ato, o 

valor de 1,5 URH, sendo que, este valor deverá ser descontado do URH 

arbitrado ao advogado de defesa nomeado à ref. 104.

2. Defiro o pedido de desistência da testemunha Gabriel Caires dos Reis.

 3. Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha Francismar 

Francisco Nascimento. À Secretaria, DILIGENCIE-SE quanto a missiva 

expedida à comarca de Primavera para interrogatório do denunciado (ref. 

127). Defiro o requerimento formulado pelas partes, assim, com o retorno 

da missiva, não havendo diligência de requerimentos, desde já, encerro a 

instrução processual. Em seguida, vistas dos autos ao ministério público e 

ao advogado de defesa, sucessivamente, para que no prazo de 05 
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(cinco) dias apresentarem memoriais finais escritos (art. 403, §3º do CPP). 

Após, conclusos para sentença.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55613 Nr: 1306-89.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Samay de Oliveira 

Paniago - OAB:19572/0

 “Vistos, etc.

1. Tendo em vista o requerimento formulado pela defesa, e, considerando 

se tratar de carta precatória, não cabendo ao juízo deprecado 

competência de decisão, apenas de cumprimento de ato, devolvam-se a 

missiva precatória ao juízo deprecante para apreciação do pedido 

formulado pela defesa.

 2. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 1305-07.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Samay de Oliveira 

Paniago - OAB:19572/0

 “Vistos, etc.

1. Tendo em vista que o objeto da deprecada foi integralmente cumprido, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo.

 2. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48984 Nr: 1769-65.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS, MSdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 “Vistos, etc.

 1. Vislumbra-se que fora procedida à oitiva da vítima, das testemunhas 

presentes, o interrogatório dos denunciados, e, não houve requerimento 

de diligência pelas partes, razão pela qual encerro a instrução processual.

2. No mais, defiro o requerimento das partes. Abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público e a Defesa, sucessivamente, para apresentarem seus 

memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias (art. 403, §3º do 

CPP). Após, façam os autos conclusos.

 3. Cumpra-se. ”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 1193-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 Vistos, etc.

 1. Vislumbra-se que fora procedida à oitiva da vítima, das testemunhas 

presentes e o interrogatório do denunciado, e, não houve requerimento de 

diligência pelas partes, razão pela qual encerro a instrução processual.

2. No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa, 

sucessivamente, para apresentarem seus memoriais escritos no prazo 

legal de 05 (cinco) dias (art. 40, §3º do CPP). Após, façam os autos 

conclusos.

 3. Cumpra-se.”

Juizado Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45479 Nr: 305-06.2017.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 1. Recebo a denúncia no que tange ao delito imputado a ré, considerando 

a acusada incurso nas penas dos dispositivos nela mencionados, visto 

que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 395 e 

397 do Código de Processo Penal. Há indícios suficientes da autoria e da 

materialidade delitiva a conferir a necessária justa causa para a 

instauração da persecução penal judicial, já que calcada em singelo juízo 

de prelibação.

2. Arbitro 07 URH ao advogado nomeado que serão suportados pelo 

Estado de Mato Grosso.

3. Presentes intimados. 4. Ante a insistência do Ministério Público na oitiva 

da testemunha faltante, DESIGNO audiência de instrução para o dia 02 de 

agosto de 2018 às 16h30min.

5. Presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49354 Nr: 1940-22.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Pereira Batista e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 1. Ante o protesto dos agentes prisionais, REDESIGNO a presente 

audiência para o dia 02 de agosto de 2018 às 16h.”

2. Presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43510 Nr: 1429-58.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 “Vistos.

1. RECEBO a denúncia, uma vez que preenchido os requisitos do artigo 41 

do Código de Processo Penal. Considerando que o(a) acusado(a), bem 

como seu(ua) respectivo(a) Defensor(a), aceitaram a proposta formulada 

pelo Ministério Público, e que os requisitos subjetivos (art. 77, II do Código 

Penal) e objetivos exigidos para a medida estão presentes, HOMOLOGO a 

suspensão do processo, com suporte no artigo 89 da Lei nº. 9.099/95, 

pelo período de 2 (dois) anos, no qual o(a) acusado(a) se submeterá a 

período de prova, sob as seguintes condições:

a) Pagamento de prestação pecuniária de meio salário mínimo, atualmente 

equivalente ao valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete), a ser 

pago em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R$ 

47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), sendo que a primeira 

parcela vencerá no dia 05/08/2018 e as demais no dia 05 (quinto) dia de 

cada mês, a ser depositado na Conta Única de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; b) Comparecimento pessoal 

e obrigatório ao Juízo, a cada 30 (trinta) dias (mensalmente), para informar 

e justificar suas atividades; c) Proibição de frequentar bares, prostíbulos 
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ou congêneres; d) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside por 

mais de 30 (trinta) dias, sem autorização do Juiz; e) Não praticar crime ou 

contravenção penal, bem como não ser processada.”.

2. Registro que a suspensão será revogada se, no curso desse prazo de 

2 (dois) anos, o(a) acusado(a) beneficiado(a) vier a ser processado(a) 

por outro crime ou por contravenção penal e se, ainda, descumprir uma 

das condições impostas. Não correrá a prescrição durante o prazo acima 

fixado.

3. Presentes intimados. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42058 Nr: 647-51.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eric Amorim Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 1. Recebo a denúncia no que tange ao delito imputado ao réu, 

considerando a acusada incurso nas penas dos dispositivos nela 

mencionados, visto que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código 

de Processo Penal, e não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas 

nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. Há indícios 

suficientes da autoria e da materialidade delitiva a conferir a necessária 

justa causa para a instauração da persecução penal judicial, já que 

calcada em singelo juízo de prelibação.

2. Presentes intimados. 3. Mantenho os autos conclusos para prolação de 

sentença."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44997 Nr: 57-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Barboza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

1. O parágrafo único do artigo 66 da Lei nº. 9.099/95 é claro no sentido de 

que “não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as 

peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto 

em lei”.

2. Por sua vez, dispõe o enunciado 64 do FONAJE: “Verificada a 

impossibilidade de citação pessoal, ainda que a certidão do Oficial de 

Justiça seja anterior à denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum 

após o oferecimento desta”.

3. Assim, considerando o teor da certidão de f. 47, e com fundamento no 

parágrafo único do artigo 66 da Lei nº. 9.099/95, remetam-se os presentes 

autos a uma das Varas Criminais da Justiça Comum da presente comarca, 

após as baixas e anotações de estilo.

4. Arbitro 1,5 URH ao advogado nomeado que serão suportados pelo 

Estado de Mato Grosso.

5. Cumpra-se.”

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71711 Nr: 1099-83.2013.811.0093

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Luiz Perazoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47991 Nr: 878-76.2008.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922A-MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115815 Nr: 2665-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Batistel, Antonio Rozin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Pierezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade 

dos requerentes, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício 

da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam o pagamento das custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95134 Nr: 2382-91.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Sem custas 

por ser beneficiário da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com 

as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115994 Nr: 2804-61.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IdSC, ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para apresentar cópia da sentença homologatória 

do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Após a juntada do documento, cite-se a parte executada, para, em 15 

dias, efetuar o pagamento da dívida, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, será efetuado o protesto da decisão judicial.

Outrossim, não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez 

por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à 

impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a 

importância da prestação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103386 Nr: 3536-13.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Castro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Desse modo, não existindo prova robusta o suficiente para a 

antecipação dos efeitos da tutela requestada, rejeito a pretensão nesse 

particular.Isto posto, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo a fim de 

que realize a perícia socioeconômica no ambiente familiar do requerente, 

devendo apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias.Estabeleço como 

quesitos do Juízo a serem respondidos pela equipe .[...]” Cite-se o 

requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço constante 

na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto 

no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data 

de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC).Após, 

juntado o laudo da perícia socioeconômica, voltem-me conclusos para 

des ignação  de  pe r í c ia  méd ica . In t imem-se .Expeça-se  o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103515 Nr: 3624-51.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenilce Mascena Ramalho Fank

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amandio Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Do exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Visando dar 

celeridade ao feito, indefiro, desde já, o pedido de tutela de urgência 

consistente na proibição de inscrever o nome da embargante do sistema 

de proteção ao crédito, eis que os documentos juntados não são aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado, revelando-se, até então, a 

legalidade da cobrança da dívida executada nos autos em 

apenso.Intime-se a embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

processuais, intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 920, inciso I, 

do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86663 Nr: 2347-05.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amandio Machado de Oliveira, MARLI CASTURINA 

CLARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Jose Candido de Oliveira, Nilza 

Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alenilce Mascena Ramalho Fank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que os embargos à execução em apenso não possuem 

efeito suspensivo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111046 Nr: 3568-81.2017.811.0087

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdLCdPeN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110119 Nr: 2997-13.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Giacobbo Martinello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT, Icatu Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 
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fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente 

e, ainda, apresentar: (a) cópia das Cédulas Rurais Pignoratícias; (b) cópia 

do inventário; (c) comprovante de isenção de imposto de renda; (d) 

certidão negativa do INDEA e do CRI de Guarantã do Norte e do local de 

residência.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102707 Nr: 3124-82.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVAN LEONARDO DOS SANTOS, Francicleia 

Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roma Empreendimentos e Turismo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO EM TERMOS o pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela e determino que a requerida se abstenha de 

incluir/exclua o nome dos autores dos cadastros de inadimplentes em 

virtude da relação contratual em litígio, sob pena de multa que desde já fixo 

em R$ 1000,00 (um mil Reais).Tratando-se, à evidência, de relação de 

consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da 

hipossuficiência do autor em relação ao requerido, inverto o ônus da 

prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao menos 

indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos fatos, não 

se podendo impor à demandada, em todos os casos de inversão do ônus, 

a responsabilidade de provar fatos constitutivos do direito alegado ou 

ainda de produzir prova diabólica.Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta da Conciliadora.Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo 

para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir).A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono e a ausência da parte demandada os 

efeitos materiais da revelia.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106478 Nr: 986-11.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ERIC DONADEL GUIMARAES, Eliane Elisa 

Donadel Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pertusatti & Pertusatti LTDA - EPP, Roberto 

Pertusatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de conciliação para a data de 14.08.2018, às 10h30min.

Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência.

 A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106032 Nr: 746-22.2017.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Dias, Fatima Regina Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amandio Machado de Oliveira, Jose Candido 

de Oliveira, Alenilce Mascena Ramalho Fank, Gabriel Fernando Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ainda, demonstrou-se em audiência que os autores, supostamente, 

apenas são detentores da posse indireta do imóvel, sendo que os 

requeridos Amandio e José Candido são possuidores diretos há anos, 

tendo se ausentado do local por cerca de 3 (três) anos, quando efetuaram 

a venda da área aos requeridos Gabriel e Alenilce, sendo que retornaram 

à posse após a inadimplência contratual destes. Desse modo, constata-se 

que os requeridos Amandio e José Candido vêm exercendo a posse do 

imóvel, conferindo-lhe função social. Logo, não se mostra adequada, por 

ora, a reintegração da posse aos autores, mormente em razão das 

dúvidas existentes acerca de quem é o legítimo possuidor da área. Diante 

dos fundamentos acima expostos, e tendo em vista a ausência de 

requisito previsto no artigo 561 do CPC, INDEFIRO a liminar de reintegração 

de posse. Intimem-se os requeridos para, querendo, contestarem a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31568 Nr: 476-13.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFSB, RdCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACAF(c, DSF, EF, JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira 

Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:OAB/MT 8649

 Considerando a ausência de tempo hábil para cumprimento do ato, 

redesigno audiência de conciliação para 16.10.2018 às 9h40min.

Em caso de não reconhecimento espontâneo da paternidade na audiência 

de conciliação, deverão as partes arcar com as despesas da coleta de 

material de exame DNA, no valor de R$1275,00 (um mil duzentos e setenta 

e cinco reais), cada qual arcando com 20% (vinte por cento) do valor, que 

corresponde a R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), e 

comparecerem com tal quantia e com cópias de documentos pessoais na 

mesma data – dia 16.10.2018, às 10h, no Fórum da Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, para coleta de material de exame de DNA.

Advirta-se que a ausência ao ato processual de coleta de material 

genético poderá ocasionar a supressão da prova que se pretendia obter 

com o exame, nos termos do artigo 232 do Código Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93517 Nr: 1445-81.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaranta Madeiras Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização da pesquisa no Sistema RENAJUD, intime-se a 

parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94925 Nr: 2246-94.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ELDIO DA SILVA, Gilsélia Rosseti 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização da pesquisa no Sistema RENAJUD, intime-se a 

parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27775 Nr: 1988-02.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPARINI & RATTI LTDA (GREGÓRIO 

MADEIRAS), Neri Mario Ratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese as alegações do requerente, entende-se que compete ao 

próprio interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço do requerido.

Insta considerar ainda, que os dados da parte requerida são insuficientes 

para proceder com a busca online.

Assim, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço.

Intime-se PESSOALMENTE o requerente para dar seguimento ao feito, 

informando o endereço do requerido ou requerendo o que de direito.

Após regularmente intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias 

sem manifestação, deve ser o feito suspenso pelo prazo de um ano (Art. 

40, § 1º, da LEF); após, o período de suspensão, sem que seja localizado 

o devedor ou bens penhoráveis, deve ser o feito enviado ao arquivo 

provisório sem baixa na distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 

4º, da LEF).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87567 Nr: 849-34.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o petitório retro, determino a restrição junto ao sistema 

Renajud da circulação e transferência dos veículos alistados às fls. 72.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93908 Nr: 1675-26.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Alves Ferraz, WELTON PEREIRA 

BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 É O RELATÓRIO, NOS MOLDES DO ARTIGO 423, II, DO CPP.DA INCLUSÃO 

EM PAUTA DE JULGAMENTOInexistindo nulidades a sanar, declaro o 

processo preparado para julgamento.Designo a sessão de julgamento 

para a data de 31 de agosto de 2018, às 09h00min.Quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, tendo em vista que restaram inalterados 

os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos 

acusados, havendo nos autos demonstração da contumácia delitiva dos 

agentes, evidenciada por dados da sua vida pregressa, bem como por 

constar que os agentes recolhidos cautelarmente empreenderam fuga do 

estabelecimento prisional, a mantença da prisão preventiva é medida que 

se impõe, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei 

penal.Ademais, uma vez pronunciados, supera-se a alegação de 

constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos 

termos do que dispõe a Súmula 21 do STJ, de modo que MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA dos réus, a fim de garantir a ordem pública e a 

aplicação da lei penal.Procedam-se às intimações necessárias e demais 

providências pertinentes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT, Gilberto Dias Carolina - OAB:49007

 Assim, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por 

REINALDO APARECIDO MOTA.Quanto ao pedido de fls. 1430-1431, 

entendo que não merece deferimento, uma vez que os áudios 

concernentes às referidas interceptações telefônicas encontram-se 

degravados nos autos, motivo pelo qual se mostra desarrazoado dispor 

de capacidade operacional para atender ao postulado. Inobstante, a douta 

causídica já apresentou defesa prévia de outros acusados, 

descaracterizando, assim, o alegado cerceamento de defesa.Logo, a fim 

de evitar que a ilustre advogada tumultue o andamento processual, dando 

causa a sua extensão, fica desde já intimada a apresentar no prazo legal, 

defesa prévia da acusada GISIANE ALVES DE OLIVEIRA.No mais, 

considerando o histórico de violações juntado à fls. 1438-1447, reitero à 

acusada GISIANE ALVES DE OLIVEIRA as seguintes determinações, as 

quais deverão ser obedecidas à risca, sob pena de ser decretada a sua 

prisão preventiva:1) deverá permanecer recolhida em sua residência, e 

dela somente sair para consultas e exames médicos concernentes aos 

filhos;2) deverá cumprir as obrigações estabelecidas no momento da 

instalação do monitoramento eletrônico, ressaltando que deve recarregar 

a bateria do monitoramento todos os dias por 03 (três) horas.Intime-se 

novamente a acusada desta decisão, cientificando-a de que, o 

descumprimento das medidas impostas, acarretará na revogação da 

prisão domiciliar e consequente decretação da sua prisão preventiva.Por 

fim, expeça-se ofício a Comarca de São Félix do Araguaia/MT, informando 

que GISIANE ALVES DE OLIVEIRA (autos nº. 676-41.2005.811.0017 – 

código 9796) encontra-se em prisão domiciliar, em decorrência de novos 

delitos supostamente praticados por ela, devendo ser encaminhado junto 

ao ofício cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva e da 
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decisão que deferiu o pedido de prisão domiciliar.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115533 Nr: 2479-86.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2º Vara de Peixoto de Azevedo - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Rauciano Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Bianconi - 

OAB:17.794/A, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562/O

 Considerando a portaria nº 027/2018, redesigno a audiência de 

conciliação para a data de 09 de agosto de 2018, às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85167 Nr: 1126-84.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de demanda objetivando a concessão de AUXÍLIO DOENÇA 

proposta em face do INSS.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar, no entanto encontra-se atualmente incapacitado e 

insuscetível para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Juntou documentos.

Em contestação o INSS pugna pela improcedência dos pedidos.

Perícia médica agendada para a data de 10.04.2018, às 11h00min.

Autora devidamente intimada através de seu advogado, para comparecer 

no local e horário, designados para a realização da perícia médica, não o 

fez.

Relatei o essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO

Compulsando os autos, verifico que a parte-autora devidamente intimada 

para realização da perícia médica, não compareceu.

Considerando o fato de que a requerente não comprovou os fatos 

constitutivos do seu direito, em razão da ausência injustificada na perícia 

médica agendada, não sendo possível afirmar a incapacidade laborativa 

narrada na inicial e, sendo ônus da parte autora produzir a prova 

obrigatória do seu direito, o indeferimento do pedido inicial é medida que se 

impõe.

Sendo assim, ante a ausência de prova imprescindível em casos dessa 

natureza (perícia médica), JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

exordial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Isento do pagamento das custas e honorários processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98045 Nr: 274-55.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo inicial 24.06.2014Em razão da sucumbência 

parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 86 do 

CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento 

por intermédio do presidente do tribunal competente, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos honorários 

diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30683 Nr: 2151-45.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete de Souza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo inicial 13.02.2009.Em razão da sucumbência 

parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 86 do 

CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento 

por intermédio do presidente do tribunal competente, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos honorários 

diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF. Far-se-á o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35098 Nr: 1199-95.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Jose Holschuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 14.08.2016.Em razão da 

sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 

86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35184 Nr: 1296-95.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Honorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 23.06.2010.Em razão da 

sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 

86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 36371 Nr: 2488-63.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Valdeci de Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38959 Nr: 1159-79.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida Danon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38964 Nr: 1164-04.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Domingos dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 17.07.2011.Em razão da 

sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 

86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39550 Nr: 1751-26.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Toscan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38528 Nr: 729-30.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:17743

 Cinco dias para memoriais finais escritos, sucessivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85370 Nr: 1326-91.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A

 Cinco dias sucessivos para apresentação de memoriais finais.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110818 Nr: 3359-15.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Ferreira Sbruzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Conquanto o ofício de fls. 215 que informa a ausência da vítima por 

questões funcionais foi assinado por estagiário da Delegacia Judiciária 

Regional, relevo a ausência de legitimidade do documento e determino seja 

oficiado ao Delegado Regional de Polícia Civil concitando-o a informar, por 

si, em juízo, as ausências justificadas dos servidores de sua unidade às 

audiências agendadas.

SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116142 Nr: 2923-22.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Nova Monte Verde - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, CLEBERSON MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:3.523-B

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 31.07.2018, às 

17h20min.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115952 Nr: 2766-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1° Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop - MT, 

Allianz Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 
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OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 31.07.2018, às 

17h40min.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33984 Nr: 101-75.2009.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noelson Carlos Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020

 Concedo ao Ministério Público o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar o 

endereço das testemunhas não localizadas.

Indicado endereço em local diverso dos limites territoriais da Comarca, 

expeça-se, independentemente de novo despacho, as respectivas cartas 

precatórias, concitando os juízos deprecados a conferirem celeridade ao 

feito haja vista de processo inserto na Meta 2 do CNJ.

Indicado endereço nos limites desta Comarca, façam-me conclusos para 

designação de audiência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-91.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO FURTADO MAGALHAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para no prazo de 

5 (cinco) dias, se manifestar sobre às correspondências devolvidas, ID 

10158877.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-77.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 029/2018, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 11h20min. 

Guarantã do Norte/MT, 03 de julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-57.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BATISTA URIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMC HYUNDAI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO PRADO LOPES OAB - SP143263 (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Designada audiência de conciliação, a 

parte autora não se fez presente, conforme deflui do termo do evento ID 

9332363. Assim, estando a parte autora assistida por causídico e tendo 

sido devidamente intimada para o ato, de se pressupor seu desinteresse 

na continuidade da ação. Na forma do art. 51 da Lei 9099/95, cumulado 

com art. 485, III do CPC, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se e arquivem-se com as baixas necessárias. DIEGO HARTAMNN 

Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30775 Nr: 619-19.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Mendes Aiello, Enide Rosana Freguglia Mendes 

Aiello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzo Peres Lopes, Rene Jesus dos Santos, 

Nilce Alves Pondé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Olívia de Mattos Garcia - OAB:14.064/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em verificação aos autos constatei que, a Carta de 

Intimação com finalidade de intimar os autores, por todo conteúdo da 

decisão de fl. 187, retornou com AR “desconhecido/não procurado” e 

“endereço insuficiente”, conforme certidão de fls.192 e 194. Intimo o 

advogado da parte autora a fim de que, forneça os atuais endereços dos 

autores e para que cumpra integralmente a decisão de fl. 187, sob pena 

de preclusão do direito da produção da prova requerida.

Guiratinga - MT, 19 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52861 Nr: 3127-59.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joicimara de Souza Lopes, Vanderson 

Gimenes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Mônica Balbino Cajango - 

Defensora Pública Estadual - OAB:, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 19 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42891 Nr: 1075-27.2016.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edicléia Maria Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adir Ribeiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1) DETERMINO, como tutela de urgência, a imediata 

DESOCUPAÇÃO da herdeira ou de outras pessoas que se encontram 

sobre o bem imóvel rural pertencente ao Espólio, denominado “Fazenda 

Cascavel”, qualificada nos autos, além disso, no mesmo ato, DETERMINO a 

IMISSÃO NA POSSE do atual INVENTARIANTE JEFERSON SILVA RIBEIRO 

no referido imóvel para que possa exercer de forma livre as suas funções 

legais. EXPEÇA-SE o competente mandado.2) DETERMINO que o referido 

mandado seja cumprido pelo Oficial de Justiça, COM O DEVIDO REFORÇO 

POLICIAL (art. 139, VII e art. 360, III do Novo CPC), cabendo ao executor 

da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda 

física com os requeridos. Para tanto, DETERMINO que a secretaria OFICIE 

o Comandante da Policia Militar de Guiratinga, para que disponibilize 

escolta policial para que o Oficial de Justiça dê o devido cumprimento ao 

Mandado.3) DETERMINO, ainda, que no cumprimento do Mandado, 

NOTIFIQUE a referida herdeira EDICLEIA MARIA SILVA RIBEIRO para que 

se ABSTENHA de praticar quaisquer atos de obstrução 

(turbação/esbulho) na posse do inventariante, inclusive os de ameaça, 

que impeçam ou atrapalhem a administração dos bens do Espólio. Sob 

pena de aplicação de MULTA ÚNICA a qual fixo no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).4) CONDENO a inventariante removida EDICLEIA MARIA 

SILVA RIBEIRO a pagar multa arbitrada na Decisão de fl. 86/87 no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a reverter em favor do Espólio, por não ter 

cumprido a ordem judicial de prestação de contas da administração dos 

bens do Espólio do período em que assinou o Termo de Compromisso até a 

data da intimação da sua remoção.5) Posteriormente ao cumprimento das 

referidas diligências, INTIME o novo inventariante Sr. JEFERSON SILVA 

RIBEIRO, para cumprir o que foi disposto na decisão de fl. 76/77, isso é, 

apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2117 Nr: 279-32.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, Humberto Domingues 

Ferreira, Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de Jesus Rezende., 

Ivete Candida Resende Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Junior - OAB:20.366/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Intimar o exequente do prazo deferido pelo MM. Juiz as fls, 347, afim de 

comprovar nos autos o recolhimento dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 288-66.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdimira da Cruz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:CE/17.314

 Processo n.º 288-66.2014.811.0036 (33200)

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por VALDIMIRA DA 

CRUZ NOGUEIRA, devidamente qualificada, em face do executado 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA., igualmente qualificado.

 Após intimada via DJE, a parte executada acostou aos autos petição de 

fls. 208/209 acompanhada de documentos de fls. 209vº, comprovando o 

depósito judicial do valor atualizado do débito, conforme cálculo 

apresentado pela parte exequente as fls. 202/206.

A parte exequente, após intimação, manifestou-se pelo levantamento do 

valor depositado (fl. 215/216).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Observa-se, que houve o pagamento integral do débito executado pelo 

depósito judicial comprovado nos autos pelo ofício de fls. 214, de modo 

que está depositado em Juízo o valor em dinheiro para o pagamento total 

da dívida, não restando outra alternativa a este Juízo a não ser 

reconhecer que o presente feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a 

sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a obrigação.

Nego o pedido da exequente para nova vista dos autos após o 

levantamento, em razão do depósito realizado pela parte executada ser 

exatamente o valor apontado pela exequente.

Decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso:

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do valor depositado 

judicialmente (fls. 214), na forma como indicada pela patrona da 

exequente, transferindo os valores para as contas bancárias indicadas no 

petitório de fls. 215/216.

Após o cumprimento da mencionada determinação e certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de 

estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 19/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7752 Nr: 436-92.2005.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aridaque Luiz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Pimentel, Paulo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2342A/MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B

 Intimar a parte autora através de seu advogado, par que tome 

conhecimento do despacho de fls, 549, e dentro do prazo de cinco (05) 

dias., requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

presente feito, na forma do item 4) do despacho de fls. 540.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11024 Nr: 311-56.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iberico Sales Bezerra (Espólio), Maria Auxiliadora 

Bezerra, Dinar Souza Bezerra, Vanice Sales Bezerra Leite, Veronice 

Bezerra Moreira, Vera Lucia Bezerra, Genivaldo Sales Bezerra, Gerson 

Antoniio Bezerra, Genilson Sales Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 CERTIDÃO

Intimo as partes que foi assinado eletrônicamente os alvarás nº 

417476-3/2018, na importância de R$= 2.009,41 (Dois mil e nove reais e 

quarenta e um centavos) em favor de FERNANDO APARECIDO BALDAN 

correspondente aos honorários sucumbênciais. Alvará nº 417477-1/2018, 

na importância de R$= 43.747,38 (Quarenta e três mil e setecentos e 

quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) em favor de FERNANDO 

APARECIDO BALDAN correspondente ao principal, aguardando a 

prestação de contas..

Guiratinga - MT, 20 de julho de 2018.

Escrivã(o)
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 356-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loja Maçônica São João de Guiratinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Após o trânsito em julgado 

da r. sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e 

anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 19/07/2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2803 Nr: 194-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Dirce Margarida de Brida 

Mariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA 

ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Autos n° 194-12.2000.811.0036 (2803)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado pelo exequente em fl. 210.

DETERMINO que se proceda à busca de veículos pelo Sistema RENAJUD, 

em nome do executado.

 Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora.

 Restando infrutífera as providências, INTIME-SE o exequente, para que no 

prazo de 05(cinco) dias, requeira o necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30473 Nr: 314-35.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: kVM, EVM, RVdC, ÉVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº 314-35.2012.811.0036 (30473)

Execução de Alimentos

Decisão

Vistos, etc.

INDEFIRO o petitório formulado pelo exequente à fl. 217, visto que o 

executado já foi preso pelo tempo legal de 03 (três) meses, conforme 

documento de fls. 209/210, e mesmo assim não quitou o débito alimentício, 

de modo que, percebe-se que a prisão não foi efetiva para o pagamento 

da dívida, situação essa a qual revela que uma nova prisão do executado 

será, provavelmente, inóspita. Além disso, há no ordenamento jurídico 

outros meios para obrigar o devedor a realizar o pagamento da dívida.

Desta forma, ABRA-SE vista dos autos a DEFENSORIA PÚBLICA a fim de 

que manifeste-se requerendo o que entender necessário.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 20 de julho de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 442 Nr: 54-51.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora devidamente intimada via advogado 

acerca de promover nos autos a condução do Sr. Meirinho, essa deixou 

de faze-lo, Apesar de devidamente intimado via DJE nº 10184, publicado 

em 24/01/2018, na 2ª oportunidde as fls, 202, via DJE nº 10278, publicado 

em 20/06/2018, bem como a parte autora pessoalmente via correio as fls, 

199/200, essa ultima frustrada conforme informação dos correios. Intimo a 

parte autora através de seu advogado para que promova com URGÊNCIA 

o recolhimento da condução do Sr. Meirinho na forma da certidão de fls, 

203v, bem como, informar nos autos o novo endereço do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15767 Nr: 511-58.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ribeiro Filho, Juracy Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:258420/SP, André Binotto de Oliveira - 

OAB:277.014-SSP/SP, André Costa Ferraz - OAB:SP-271.481-A, 

Daniela Magagnato Peixoto - OAB:235508/SP, Douglas Augusto 

Fontes França - OAB:SP 278.589, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 

22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo Rodrigo 

Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A, Marcos Hailton Gomes de 

Oliveira - OAB:256543/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo nº 511-58.2010.811.0036

Código: 15767

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

O executado alegou as fls. 89 que realizou pagamento junto a instituição 

financeira por meio de acordo com o gerente da agência local, bem como 

trouxe aos autos extrato de sua conta corrente comprovando o 

pagamento.

Desta feita, INDEFIRO o pedido do exequente de bloqueio judicial de 

valores da conta do executado, e DETERMINO que se INTIME a parte 

exequente para que, no prazo de 30 (dez) dias, manifeste sobre petitório 

de fls. 89/97 da parte executada.

Ressalto que deverá o exequente elidir a prova documental juntado pelo 

executado, e/ou juntar uma planilha atualizada da amortização da dívida do 

executado sob pena de ser reconhecido o pagamento realizado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 20 de Julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 145-58.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoophos Comércio de Produtos Agropecuários 
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Ltda-ME, Alizon José Lopes, Josefina Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson de Souza Silva - 

OAB:2490-MT

 Autos: 145-58.2006.811.0036 (8860)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado pelo exequente em fls. 207/213.

DETERMINO que se proceda à busca de veículos pelo Sistema RENAJUD, 

em nome do executado.

 Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora.

 Restando infrutífera as providências, INTIME-SE o exequente, para que no 

prazo de 05(cinco) dias, requeira o necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11498 Nr: 617-25.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Dias & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 617-25.2007.811.0036 (11498)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia da Receita Federal.

RECONSIDERO a decisão de fls. 104/105vº e REMETO os autos à 

Procuradoria para dar o devido andamento requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 18/07/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7854 Nr: 526-03.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE & ANDRADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 526-03.2005.811.0036 (7854)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia da Receita Federal.

RECONSIDERO a decisão de fls. 106/107 e REMETO os autos à 

Procuradoria para dar o devido andamento requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 18/07/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 806-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Top Car Veículo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 806-17.2018.811.0036 (56165)

Ação de Obrigação de Fazer

Decisão.

Vistos etc.

WALDERSON ALVES PEREIRA, já qualificado nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em face da empresa de nome fantasia TOP 

CAR VEÍCULO.

Durante o trâmite processual, foi designada audiência de conciliação, no 

intuito de cumprirem os novos regramentos do Código de Processo Civil, 

voltados a promoção da solução consensual de conflitos, conforme está 

estabelecido no seu art. 334.

Contudo, de acordo com a certidão da Oficial de Justiça de fl. 53, não foi 

possível proceder com a intimação pessoal do autor para comparecer na 

audiência, uma vez que ele não foi encontrado no endereço indicado na 

peça vestibular. Situação essa que ocasionou a impossibilidade da 

realização da audiência, conforme Termo juntado à fl. 60.

Nesse sentido, abriu vista dos autos a Defensoria Pública para ter ciência 
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da certidão do meirinho e tomar as providências cabíveis, como, por 

exemplo, indicar o endereço atualizado do autor, contudo, mesmo em 

carga do processo por aproximadamente 02 (dois) meses, o órgão 

manteve-se totalmente inerte, transcorrendo “in albis” o prazo para 

manifestação (Certidão de fl. 63).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Diante de tais considerações, observa-se ser imperioso o arquivamento 

do presente feito, visto que a parte autora manteve-se inerte quanto ao 

cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a 

causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, o que torna impossível a 

continuidade do presente feito, segundo os mandamentos legais previstos 

no art. 485, III do Novo CPC.

Inclusive, não é razoável o atendimento ao §1º do art. 485 do Novo CPC, 

pois trata-se de medida inútil neste caso concreto, visto que o Oficial de 

Justiça já se dirigiu até a residência do autor indicada na peça exordial e 

constatou que ele não mais se encontra no local (Certidão de fl. 53).

Vale ressaltar ainda que é obrigação da parte autora e de seu defensor 

informar ao Juízo o seu endereço completo e detalhado e, ainda, mantê-lo 

sempre atualizado nos autos, conforme estabelece o art. 274, parágrafo 

único, da NCPC, sob pena da extinção do feito, sem resolução do mérito, 

por efetivo abandono da causa, devido à impossibilidade de intimação 

pessoal do autor para cumprir as ordem judiciais.

Neste sentido, é o entendimento da Jurisprudência:

 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA 

INVENTARIANTE. MANUTENÇÃO. É dever das partes e seus advogados, 

na forma do inciso II, do artigo 39 do CPC, comunicar eventual alteração de 

endereço. Não o fazendo, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço residencial declinado na inicial, inteligência da regra do 

parágrafo único do artigo 238, do mesmo diploma legal. Recurso a que se 

nega seguimento.

( T J - R S  –  P r o c e s s o  A P L  0 0 9 7 5 6 4 2 1 2 0 0 7 8 1 9 0 0 0 4  R J 

0097564-21.2007.8.19.0004, Orgão Julgador NONA CAMARA CIVEL, 

Publicação 23/09/2015, Julgamento 21 de Setembro de 2015, Relator DES. 

JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO)”

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. 

ABANDONO DA CAUSA. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. 

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO.

1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1º, do artigo 

267, que é necessária a intimação da parte, nos casos de extinção do 

feito por inércia.

2. Regularmente efetuada a intimação do causídico, por meio de 

publicação oficial, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo 

em face da inércia do autor.

3. É dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos, 

reputando-se válidas as intimações e comunicações dirigidas ao endereço 

declinado na inicial.

4. Recurso desprovido

(TJ-DF – Processo APC 20100111395358 DF 0046310-46.2010.8.07.0001, 

Orgão Julgador 2ª Turma Cível, Publicação no DJE : 20/03/2015 . Pág.: 158, 

Julgamento 11 de Março de 2015, Relator MARIO BELMIRO)”

Desse modo, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada e 

manteve-se inerte para o cumprimento dos atos processuais, a extinção 

do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo tendo em vista que a parte autora é BENEFICIÁRIA 

DA JUSTIÇA GRATUITA, o referido valor deverá ser executado nos 

termos presentes no art. 98, §3º do NCPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA a Defensoria Pública.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 20/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46150 Nr: 129-21.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Machado Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia de Lima & Nossol LTDA., Vera Lucia 

Nossol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 129-21.2017.811.0036 (46150)

Ação de Rescisão Contratual

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da DECISÃO FINAL do Tribunal de Justiça que negou provimento 

ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1002460-67.2017.811.0000, 

agravante LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO.

2) Dessa forma, dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte autora 

para cumprir integralmente a decisão de fl. 165, recolhendo as taxas e 

custas processuais pendentes, no prazo de 15 (quinze) dias, SOB PENA 

DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, por consequência, extinção do 

presente feito.

3) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 20/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 288-66.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdimira da Cruz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:CE/17.314

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

420157-4/2018 na importância de R$= 28.075,65 (Vinte e oito mil e setenta 

e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em favor do advogado da 

autora FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI correspondente ao principal 

integralmente.

Guiratinga - MT, 20 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30562 Nr: 405-28.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenor Manoel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação das partes acerca 

do retorno dos autos. Apesar das partes serem intimadas através do DJE 

nº 10223, publicado em 23/03/2018, bem como, o INSS via correio as fls, 

142/142v. Conforme autorização pelo art. 47 da Ordem de Serviço nº 

01/2014, remeto o presente feito ao Cartório distribuidor para as baixas e 

anotações de estilo, tendo em vista o decurso do prazo de quinze (15) 

dias da intimação das partes sobre o retorno dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 42891 Nr: 1075-27.2016.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edicléia Maria Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adir Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora/inventariante através de seu advogado para que 

promova nos autos a condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a decisão 

do MM. Juiz de ref. 61, concernente a expedição de mandado de 

desocupação e intimação da inventariante removida, bem como, promover 

as futuras diligências quando da apresentação das primeiras declarações 

para Citação pessoal dos herdeiros e da carta Precatória para citação da 

Fazenda Pública Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35069 Nr: 1396-33.2014.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisé Cruz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pereira da Cruz, Espólio de 

Maria José Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA - OAB:16176/O, Débora Larissa Dias de Souza Soares - 

OAB:16176-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, ante o substabelecimento juntado na Ref. 89, 

informo novamente que o Alvará de autorização nº 02/2018 encontra-se 

na secretaria a ser entregue à Inventariante. Intimo a inventariante através 

de sua novel advogada para que promova nos autos o recolhimento das 

despesas afim de cumprir a CITAÇÃO dos herdeiros, item 4) do despacho 

de ref. 80, no prazo de cinco (05) dias.

Guiratinga - MT, 20 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52797 Nr: 3086-92.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos roberto Machado Araujo, Rubens Avelino Freitas 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Kiszewski Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na 

forma do artigo 485, I c/c 330, IV c/c art. 290 ambos do Novo Código de 

Processo Civil.DEIXO, excepcionalmente, de condenar a parte embargante 

ao pagamento das custas processuais, pois a questão que colocou fim a 

presente ação foi justamente a falta de quitação delas.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

20/07/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 833-39.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257/MT

 Autos 833-39.2014.811.0036

Código: 33962

Ação Criminal

Decisão.

Vistos, etc.

Examinando as razões contidas no recurso apresentado pelo réu às fls. 

266/281, e, reapreciando a questão decidida, concluo que deve ser 

mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Instado, o Ministério Público apresentou contrarrazões as fls. 289/296.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens, para que o referido recurso possa ser 

apreciado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 20 de abril de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-12.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VEIGA JUNIOR OAB - MS15390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000068-12.2018.8.11.0036 Ação de Cobrança Despacho. 1) 

Verifica-se que o polo passivo da presente ação trata-se do Estado de 

Mato Grosso, logo ante a impossibilidade legal de auto composição, 

DETERMINO O CANCELAMENTO a audiência designada para o dia 

30/08/2018 às 13:00, nos termos do art. 334, § 4º, inciso II do NCPC; 2) Por 

fim, CITE-SE a parte requerida, EXPEDINDO-SE carta precatória, para que 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir citação pessoal, apresente 

a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte autora para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Ás 

providências. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-61.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010160-61.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo e 

suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou 

sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação 

adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 08 de julho de 2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-45.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010174-45.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo e 

suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou 

sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação 

adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 08 de julho de 2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-26.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo n.º 1000037-26.2017.8.11.0036 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença promovida 

por ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR, devidamente qualificada, 

em face da executada VIVO S/A, igualmente qualificada. Observa-se que 

após intimada via DJE do transito em julgado da sentença condenatória, 

acostou-se aos autos documento comprobatório de identificação nº 

13326651, dando conta da quitação total da presente execução, 

comprovando o depósito judicial do valor atualizado do débito, conforme 

cálculo apresentado pela parte exequente. A parte exequente, após 

intimação, manifestou-se pelo levantamento do valor depositado, dando 

por cumprida a obrigação da executada (ID do Documento: 13761002). 

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Observa-se, que houve o pagamento integral do débito executado pelo 

depósito judicial comprovado nos autos pelo ofício do Banco do Brasil, de 

modo que está depositado em Juízo o valor em dinheiro para o pagamento 

total da dívida, não restando outra alternativa a este Juízo a não ser 

reconhecer que o presente feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a 

sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a obrigação. Decido. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso: DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do valor depositado 

judicialmente, nos termos da petição de ID do Documento: 1376100, 

transferindo os valores para as contas bancárias indicadas no referido 

petitório. Após o cumprimento da mencionada determinação e certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação. P.I.C. 

Guiratinga/MT, 18/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 28362 Nr: 9-46.2004.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ACAE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Nardin - OAB:MT - 

9.511

 Considerando que a penhora efetivada no Sistema Bacenjud restou 

infrutífera(fls.329/330), nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono estes autos coma finalidade de intimar o advogado 

da parte autora, via DJE, para se manifestar, no prazo legal, conforme 

determina da decisão de fls. 326.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46731 Nr: 479-67.2010.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CUBA, MARLENE APARECIDA BETARELI CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNANDO BETELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ericson Cesar Gomes - 

OAB:8301-B

 Considerando que a penhora efetivada no Sitema Bacenjud restou 

infrutífera (fls.94/95), nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Exequente, via DJE, para que no prazo de 20(vinte) dias, indique 

bens passiveis de penhora em nome do executado, conforme determina a 

decisão de fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83678 Nr: 1148-76.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFDS, PAULO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pensão por morte 

formulado por Paulo Ferreira dos Santos e Paulo Ryan Oliveira Ferreira 

dos Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da 

ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do art. 12 

da Lei n. 1.060/50.Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.ÀS PROVIDÊNCIAS.Itaúba, 09 de julho 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82927 Nr: 828-26.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SIMPLICIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM SIMPLICIO DIAS, Cpf: 

29880440153, Rg: 0434477-4, Filiação: Natahil da Conceição e Francisco 

Simplicio Dias, data de nascimento: 29/12/1950, natural de Álvares 

Machado-SP, viuvo(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o 

não recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará no 

envio de certidão de protesto ao DCA/MT e restrição do vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5 ° da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num 

único boleto, discriminando de forma separada o valor das custas, sendo: 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e o 

valor da taxa, qual seja: R$ 129,19 (cento e vinte e nove reais e dezenove 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

Clicar no item custas incluir o valor preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) para juntada aos autos, junto à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 19 de julho de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81019 Nr: 1603-75.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO TADEU GRIMAS, LUIS FERNANDO 

TADEU GRIMAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES FATIMA MATHEUS, ALGEU 

KONECHEFF, SÃO MATHEUS IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED MAYLON RIBEIRO - 

OAB:16966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução da missiva de ref.30, nos termos da 

Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Art. 482, VI e Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1209, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para no 

prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87149 Nr: 3032-43.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weik Anderson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 (...) V – DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o crime de lesão 

corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, incisos I e II, do 

Código Penal, é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.1ª Fase – Pena 

Base:Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o 

acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar. O réu possui maus antecedentes, pois foi condenado por 

sentença transitada em julgado. No entanto, deixo de valorá-la, em razão 

de tal circunstância configurar a agravante da reincidência, sob pena de 

incorrer em bis in idem. Não constam nos autos informações precisas para 

analisar a personalidade e a conduta social do agente. As circunstâncias 

são próprias do crime. Os motivos são próprios do crime; As 

consequências são próprias do tipo. No que se refere ao comportamento 

da vítima, essa em nada contribuiu para o crime.À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 01 

(um) ano de reclusão.2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:Na segunda 

fase, verifico que ao acusado confessou o crime, pelo que incide a 

atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, tratando-se 

de réu reincidente, deve ser aplicada a agravante do artigo 61, I, do 

mesmo diploma. Ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à 

natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do 

STJ, compenso-as, mantendo as penas nos patamares acima dispostos.3ª 

Fase – Causas de Diminuição ou Aumento:Não há causas de diminuição 

ou aumento a serem observadas.Assim, fica o acusado condenado 

definitivamente a pena de 01 (um) ano de reclusão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70525 Nr: 765-74.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. DA COSTA MADEIRAS - EPP, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) dos Denunciados, via DJE, acerca 

da Audiência designada nos autos da Carta Precatória distribuída sob 

Código Nº897726, no Juizado Volante Ambiental da Comarca de 

Rondonópolis/MT, para o dia 27/08/2018, às 15:40 horas, conforme Ofício 

nº948/2018 juntado à ref. 133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74827 Nr: 264-18.2015.811.0096

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, JOSÉ 

PEDRO GONÇALVES TAQUES, ANA LUIZA AVILA PERTELINI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 Autos n° 264-18.2015.811.0096 (Código 74827)

Requerente: Município de Itaúba/MT

Requerido: Ana Luiza Ávila Peterline de Souza, Copel Geração e 

Transmissão S/A e José Pedro Gonçalves Taques.

Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 46, vez que já decorreu lapso temporal superior 

ao seu pedido.

Assim, intime-se as partes para que informem se resolveram a lide 

extrajudicialmente, em caso negativo, venham-me os autos conclusos 

para apreciação da impugnação à contestação de ref. 42.

No mais, diligencie-se a Secretaria no sentido de obter informação do 

Juízo Deprecado acerca do cumprimento da carta precatória expedida nos 

autos às ref. 31.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itaúba/MT, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71353 Nr: 637-20.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RAMOS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO RAMOS DE SIQUEIRA, Cpf: 

60349450978, Rg: 4350487-8, Filiação: Sebastiana de Siqueira e João 

Batista de Siqueira, data de nascimento: 13/04/1966, brasileiro(a), natural 

de Marmeleiro-PR, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de Paulo 

Ramos de Siqueira, por satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal e por restarem evidenciados a materialidade e os indícios 

de autoria.CITE-SE o denunciado para apresentar resposta no prazo de 10 

dias, podendo arrolar testemunhas, voltando-me conclusos para as 

providências dos arts. 397 ou 399, ambos do CPP, com a redação dada 

pela Lei 11.719/2008.Caso o acusado não apresente defesa no prazo 

supra, a Secretaria de Vara deverá nomear advogado dativo, observando 

a Ordem de Serviço 01/2011, devendo o digno advogado ser intimado, 

oportunamente, para, no prazo de 10 dias, responder por escrito à 

acusação (art. 396-A, § 2º, do CPP, com a redação dada pela lei 

11.719/2008).ATENDAM-SE in totum os requerimentos da cota 

m i n i s t e r i a l . C U M P R A - S E  o  i t e m  7 . 5 . 1  d a  C N G C . À S 

PROVIDÊNCIAS.Itaúba/MT, 02 de março de 2015. Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial em epígrafe, que no 

dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2012, por volta das 20h55min, na BR 163, 

km 946 (em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal), município de 

Nova Santa Helena e Comarca de Itaúba-MT, PAULO RAMOS DE SIQUEIRA 

foi flagrado conduzindo veículo automotor com sinal identificador 

adulterado e sem a devida habilitação. Segundo foi apurado, em 

fiscalização de rotina, foi apreendido o veículo da marca Ford, F-350, com 

placa JYB 3474/MT, conduzido pelo denunciado. Em consulta ao sistema 

SERPRO, foi constatado que PAULO não possuía habilitação. Os policiais 

constataram ainda, diversas irregularidades quanto aos equipamentos do 

veículo, tais como: luzes inoperantes, pneus lisos, etc. devido a precária 

iluminação e condições climáticas, somente no dia seguinte foi possível 

fazer a vistoria no veículo, durante a qual constatou-se as seguintes 

irregularidades: numeração desalinhada, sobreposição aparente de 

números, aparente recorte na longarina (por cima da numeração), 

aparente esmerilhamento, além de indícios de rompimentos do lacre da 

placa e aparente esmerilhamento do n° do motor. Ademais, no CRLV 

consta como se o veículo fosse uma F-350 e na carroceria consta como 

se fosse uma F-4000. O Laudo Pericial realizado no veículo (fls.19/31), 

constatou que o veículo periciado encontrava-se com o serial de chassi 

adulterado por remoção e remarcação total de caracteres. Em face do 

exposto, o Ministério Público denuncia PAULO RAMOS DE SIQUEIRA como 

incurso no artigo 311 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado 

e condenado, nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de 

Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. Rol de 

testemunha: 1 - P.R.F Celso Antonio Pereira Junior - fl. 09; 2 - PRF. C. 

Fernandes (mat: 1880713) - fl. 08. Itaúba-MT, 09 de dezembro de 2014. 

Itâmara Guimarães R. Pinheiro Promotora de Justiça.

Itaúba, 20 de julho de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48080 Nr: 206-20.2012.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cicno) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Busca e Apreensão e Citação, conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79889 Nr: 1250-35.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENE FAUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cicno) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação(ref.39), conforme disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76660 Nr: 1005-58.2015.811.0096

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Costa Santos Borralho - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 (...) O interesse processual deve ser aferido não apenas na necessidade 

do processo como um mecanismo de aplicação do direito objetivo, mas 

também na utilidade da provocação jurisdicional como instrumento apto a 

produzir a correção reclamada. Haverá de traduzir-se numa relação de 

necessidade e também de adequação do provimento postulado, diante do 

conflito de direito material trazido à solução judicial. A ação cautelar de 

contraprotesto, assim como a de protesto, tem o fim somente de levar 

formalmente ao conhecimento de alguém sua posição a respeito de 

determinado assunto. Assim, descabida a pretensão de, em 

contraprotesto, requerer o indeferimento da inicial de interpelação judicial 

ante a inexistência de omissão em relação aos argumentos tecidos pelo 

Município de Itaúba/MT, vez que, para tal feito, deveria o juízo adentrar ao 

mérito, o que não é cabível sede de protesto e contraprotesto. Nota-se 

que a parte autora busca a reforma da decisão que o intimou acerca do 

protesto realizado pelo Município de Itaúba/MT, no entanto, como cediço o 

contraprotesto não é meio hábil para se insurgir contra o protesto 

anteriormente realizado. Neste sentido é a jurisprudência: DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRAPROTESTO. ALIENAÇÃO DE 

BENS. O contraprotesto não é o meio adequado para a defesa frente ao 

protesto realizado (art. 871 do CPC), incumbindo à parte suscitar as 

questões trazidas nos presentes autos diretamente na ação indenizatória 

em que embasado o protesto contra alienação de bens. Confirmação da 

sentença que indeferiu o contraprotesto. Apelação Cível Nº 70051756088, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene 
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Maria Michel, Julgado em 21/05/2013. ANTE TODO O EXPOSTO, nos 

termos do art. 485, I e VI do CPC INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O FEITO. Sem custas, pois o autor é isento. Após o trânsito, 

observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Itaúba/MT, 17 de fevereiro de 

2017. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46240 Nr: 870-56.2009.811.0096

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CUBA, MARLENE APARECIDA BETARELI CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNANDO BETELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ericson Cesar Gomes - 

OAB:8301-B

 Considerando que restou infrutífero o bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud (fls. 102), nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da 

CNGC impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Exequente, via DJE, para que, no prazo de 15(quinze) dias, indique 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, conforme 

determina a decisão de fls. 100/101.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 43831 Nr: 806-15.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:

 A parte autora se manifeste, em 05 dias, acerca da certidão e anexo de 

referência 19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 432-67.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glodimar Piccinim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES 

PORTELA, ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA, 

FLORINDO ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, Marilu 

Welter Giraldes, SERGIO NASCIMENTO GIRALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Marques - 

OAB:2054-B, Sandro Roberto de Campos - OAB:3145-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar as partes, 

na pessoa de seus advogados constituído, via DJE, acerca do retorno dos 

autos da 2ª Instância, para, caso queiram, manifestarem-se e requererem 

o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10945 Nr: 375-96.2008.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Bugues Vieira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Determinação

Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 194/195, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO PARCIALMENTE o 

requerimento de fls. 197/198 dos autos para levantamento dos valores 

vinculados aos presentes autos, uma vez que inexiste nos autos contrato 

de honorários advocatícios estipulando a porcentagem devida pela parte 

autora ao seu causídico, devendo o competente alvará ser expedido, 

exclusivamente, em nome do causídico subscritos da petição de fls. 

197/198 que, posteriormente, deverá providenciar o repasse dos valores 

a parte autora.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora (art. 450, caput, CNCG).

A teor do art. 450, §3º, da CNGC, DETERMINO que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão. Ressalto, todavia, que o alvará 

deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte (§4º, do art. 450, CNGC).

INDEFIRO o pedido de expedição de alvarás de levantamento na forma 

postulada às fls. 196, haja vista a inviabilidade do pedido.

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32632 Nr: 1514-10.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Neres de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 
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novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 333-71.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Laet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 200, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento para levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 197.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12918 Nr: 1218-27.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGdFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 Vistos

Tendo em vista que decorreu o prazo de 01 (um) ano de suspensão do 

processo sem que o exequente tivesse encontrado bens passiveis de 

penhora, DETERMINO a remessa dos autos ARQUIVO, iniciando o prazo, 

desde então, da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §2º, da 

Lei de 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ.

Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, DÊ-SE vista à 

exequente, para manifestação quanto ao decurso do prazo prescricional.

CONSIGNE-SE o arquivamento, com as respectivas datas na capa dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30416 Nr: 234-38.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Pereira dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que houve o trânsito em julgado do acórdão que negou 

provimento à apelação interposta pelo INNS, bem como à remessa 

necessária, DEFIRO o pedido formulado às fls. 135, e, por consequência, 

DETERMINO a expedição de ofício à Gerencia Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que proceda ao IMPLANTE 

do beneficio previdenciário, ou comprove a implantação, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte, se já não tiver sido feito.

Em caso de descumprimento da medida no prazo estipulado, desde já, na 

forma do art. 497, do Código de Processo Civil, ARBITRO multa-diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) que terá vigência até que se proceda a 

efetiva implantação do benefício previdenciário ou até o atingimento do teto 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Cientifique-se a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do Seguro 

Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

Após, INTIME-SE a parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13683 Nr: 692-26.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Amorim Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Oliveira Junior - 

OAB:9.459, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Analisando detidamente o feito, verifica-se que a sentença de primeiro 

grau foi reformada nos termos do voto do relator do acórdão de fls. 156.

O Recurso Especial interposto não foi admitido (fls. 173/174), e o Agravo 

em Recurso Especial foi digitalizado e transmitido eletronicamente ao 

Superior Tribunal de Justiça, sendo os presentes autos baixados à este 

juízo de piso, nos termos dos expedientes de fls. 186.

Assim, considerando que há pendência de julgamento de recurso no 

Superior Tribunal de Justiça, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito decisão definitiva 

da Segunda Instância.

Deixo de apreciar a petição tardiamente juntada aos autos (fls. 186), tendo 

em vista que pedido idêntico foi postulado na segunda instância (fls. 149).

Com a chegada da decisão suso mencionada, DESARQUIVEM-SE os autos 

e INTIMEM-SE as partes, para que requeiram o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33435 Nr: 717-97.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teofredo dos Santos, Maria Severina dos 

Santos, Joaquim dos Santos, Elzira de Oliveira Alecrim, MARIA ABADIA 

DOS SANTOS, EPAMINONDAS DA COSTA ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 
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- OAB:3.910

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar, com espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e 

da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC):

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, CPC), INFORMAR SE EXISTE OU NÃO INTERESSE NA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO (art. 139, inciso V, CPC), 

especificamente no que tange à possibilidade de alcance concreto da 

conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14100 Nr: 1112-31.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Egues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designada perícia judicial a parte autora deixou de comparecer para ser 

examinada, não justificando sua ausência, conforme informado pelo perito 

judicial (fls. 158).

Assim, objetivando evitar eventual alegação de cerceamento ao direito de 

defesa, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justificar o não comparecimento à perícia, apesar de devidamente intimada, 

sob pena de PRECLUSÃO da prova e julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33462 Nr: 741-28.2014.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. F. Silva Antunes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de pedido de requisição de informações formulado pela parte 

autora a fim de obter possíveis endereços da parte requerida.

 Tendo em vista que a parte autora demonstrou ter esgotado todos os 

meios disponíveis para averiguar o endereço da parte requerida, em 

consonância com o princípio da cooperação, DEFIRO o pedido de fls. 71, 

para consulta aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça 

(BACENJUD e INFONJUD), com o fim de obter o endereço da parte 

requerida, devendo ser observado os dados constantes dos autos de 

qualificação.

 Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados nos autos, proceda-se ao cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e citação do requerido expedido às fls. 37.

Caso os endereços encontrados sejam idênticos aos que foram 

diligenciados, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, fornecendo endereço atualizado da parte requerida, 

sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6338 Nr: 1329-50.2005.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Florentina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 220, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento para levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos em nome do Dr. James Rogério Batista.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 216.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 284-93.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdAM, MSdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por R.A.M 

representado por sua genitora MARIA SANTOS DE AQUINO MATOS em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento do crédito executado, conforme noticiado às fls. 

177/178, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos 

do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33210 Nr: 523-97.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Praxedes Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30358 Nr: 173-80.2012.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino dos Reis, Andréia Aparecida Dias Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Cordeiro Sobrinho, Valdeci 

Lúcio Cordeiro, Nilda Cordeiro Laia, Edineuza de Laia Cordeiro, Routiléia 

Cordeiro, João do Carmo de Souza, Diego Marques Cordeiro, Moacir 

Cordeiro, Elci Cordeiro, Regina Marques Cordeiro, Daniel dos Anjos 

Ferreira, Mayara Marques Cordeiro Santana, José Luiz Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme consta do 2º parágrafo da decisão de fls. 225 dos autos, uma 

vez efetivada a juntada do termo de declaração de faixa de domínio, 

acostado às fls. 231/233, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, mediante 

remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

interesse na presente demanda.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34177 Nr: 1260-03.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Daros Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Ofício retro.

Jauru, 19 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42819 Nr: 203-42.2017.811.0047

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS JUSCELINO ROCHA DA SILVA, 

Cpf: 04435734176, Rg: 19044267, Filiação: Marise Paula Rocha e 

Juscelino Divino da Silva, brasileiro(a), Telefone (65) 9 9657-1615 e 

atualmente em local incerto e não sabido JEFFERSON FELIX AMARAL 

SILVA, CNPJ: 19014384000120. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação dos supostos proprietários MARCOS 

JUSCELINO ROCHA DA SILVA e JEFFERSON FELIX AMARAL SILVA, bem 

como eventuais interessados e desconhecidos, para que tenham ciência 

do pedido e, querendo, manifestem-se nos autos.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU-MT. SUPEITOS: MARLON 

HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO e OUTROS. VÍTIMA: ONÉZIO DE OLIVEIRA 

FREITAS. I.P. 132/2016 REPRESENTAÇÃO PELA CAUTELA DE VEICULO 

APREEENDIDO EM FACE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO. 

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO, por intermédio da 

Autoridade Policial que ao final subscreve, vem com a devida lhaneza a 

presença de V.Exa., em analogia ao art. 62, §1° da lei 11.343/2016 e item 

3.4.7 da CNGCGJ-MT REPRESENTAR pela autorização da CAUTELA 

(autorização de uso) do veículo FORD KA SE 1.0, COR PRATA, PLACA 

PUY-0460, RENAVAM 1023236793, CHASSI 9BFZH55LXF8148446, ANO 

2014/20115 DE VARZEA GRANDE/MT: 1. DA OBJETIVIDADE FÁTICA: 

Trata-se de procedimento investigatório, que visa apurar o crime de Roubo 

Circunstanciado Consumado praticado, em tese, pelos suspeitos Marlon 

Henrique Carvalho Ribeiro, Rafael Medeiros da Silva e Maikon Vinicius 

Batista da Silva. No dia 15/11/2016, às 21h., quatro pessoas portando 

armas de fogo adentram a residência das vitimas ONEZIO DE OLIVEIRA 

FREITAS e SOLENE MARIA DA SILVA na cidade de Figueirópolis Doeste, 

rende o casal e os mantém amarradas dentro de um dos quartos de suas 

redidência, ocasião em que subtraem seus dois veículos, uma camioneta 

S-10 Executive, cor prata, placa NJV-9453, ano 2011 e um Nissan Versa, 

cor branca, placa QBM-7874, ano 2015/2016. Na noite deste assalto, 

vizinhos do casal que residem próximo a residência das vítimas 

visualizaram um veículo estacionado perto da casa das vitimas e, segundo 

suas palavras, tratava-se de um Ford Ka de cor prata e com uma das 

luzes traseiras quebrada. A visualização foi tão nítida e induvidosa que as 

duas testemunhas puderam ver que a luz traseira esquerda do veículo 

dos roubadores estava danificada, inclusive relatando isso no boletim de 

ocorrência n° 2016.366788, confeccionado minutos depois do fato em um 

núcleo da Polícia Militar daquela cidade e muito mais antes da apreensão 

do veículo. Dois investigadores de policia desta Delegacia que residem na 

cidade de Araputanga e estavam lá naquela ocasião, tomaram 

conhecimento do fato através das redes sociais, mais precisamente de um 
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grupo de whatsApp criados por policiais com essa finalidade. Tempo 

depois, os dois policiais retro mencionados recebem informações de que o 

veiculo usado para o cometimento do crime estava na cidade de 

Araputanga, minudenciando o bairro e a casa em que estava o veiculo. 

Dirigimo-nos para o local e apreendemos o citado veículo, o celular do 

suspeito e os conduzimos para prestarem declarações acerca do fato. 

Temos plena convicção de que Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Rafael, 

Rafael Medeiros da Silva, Maikon Vinicius Batista Campos e Rafael da Silva 

Ramos foram os criminosos que efetuaram o roubo na residência de 

ONEZIO DE OLIVEIRA FREITAS e SOLENE MARIA DA SILVA, haja vista 

que, além dos detalhes consignados logo acima a respeito do veículo, um 

funcionário do posto de combustível Portal da Amazônia situado na saída 

da cidade de Araputanga-MT, que não quis se identificar, confirmou que 

os quatros suspeitos abasteceram várias vezes o FORD KA naquele 

posto na data do fato. Neste sentido, atento a esse fato e considerados a 

dimensão territorial do município de Jauru-MT, tudo cotejado com a 

necessidade da presença do ESTADO (segurança) nos rincões desta 

vasta região de fronteira, pontuo que há interesse deste órgão de polícia 

judiciária no acautelamento desse bem, esclarecendo de antemão que 

esse tipo de veículo (FORD KA) proporciona facilidade quando se trata de 

investigações e monitoramento de suspeitos. No mesmo cariz, convém 

ressaltar que o uso responsável do veiculo contribui para a conservação 

do mesmo, não perdendo vista que esta delegacia dispõe somente de um 

veiculo descaracterizado que pode ser utilizado em investigação, sendo 

que a extensão territorial do município demanda a divisão de efetivos e 

tarefas, que necessariamente impõe a necessidade de viaturas 

descaracterizada para o sucesso da investigação, pelo que o 

acautelamento do bem contribuirá para o aperfeiçoamento dos serviços 

desempenhados por este órgão de polícia. 2. DA OBJETIVIDADE JURÍDICA 

Por analogia a lei de drogas e as regras da CNGCGJ-MT tem-se: Lei 

11.343/2006. Art. 61. Não havendo prejuízo para a produção da prova dos 

fatos e comprovado o interesse público ou social, ressalvado o disposto 

no art. 62 desta Lei, mediante autorização do juízo competente, ouvido o 

Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apreendidos poderão 

ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção 

do uso indevido, na atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas e na repressão à produção não autorizada e ao 

tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades. 

Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou 

aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente 

órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de 

registro e licenciamento, em favor da instituição à qual tenha deferido o 

uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos 

anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu 

perdimento em favor da União. CNGCGJ-MT 3.4.7 – Todos os veículos 

apreendidos e que se encontram à disposição dos Juízos deverão ser 

encaminhados aos depositários públicos ou na falta destes ao depositário 

nomeado pelo Juiz do feito e, imediatamente, cumprido disposto na norma 

7.20.15. 7.20.15 – É proibida a retirada, mesmo a título de depósito, de 

armas, instrumentos e objetos apreendidos, aplicando-se quanto aos 

veículos o disposto na norma 3.4.7 desta Consolidação. 7.20.15 – O Juiz 

deverá requisitar, com urgência, ao Departamento Estadual de 

Trânsito-DETRAN, à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal – DPRF e à 

Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, onde houver, informações 

existentes a respeito do veículo e de seu proprietário e quanto ao registro 

de ilícito penal que envolva o veículo e deu proprietário e quanto ao 

registro de ilícito penal que envolva o veículo e bem assim dos fabricantes 

ou das concessionárias pertinentes, todas as informações a respeito do 

adquirente, fornecendo, para tanto, os dados do veiculo, inclusive número 

do motor e do câmbio, visando a sua legal restituição. Como corolário, 

buscando a preservação do bem, que será periodicamente 

revisado/consertado, aliados ao interesse deste órgão policial e com base 

na legislação de regência, busca-se o veiculo apreendido no IP 62/2016. 3. 

DA REPRESENTAÇÃO Ante o exposto, é a presente Representação para 

requerer com fundamento (analogia) no art. 62, §1° da lei 11.343/2006 e 

itens 3.4.7 e 7.20.10 da CNGCGJ-MT a CAUTELA do veiculo FORD KA SE 

1.0, COR PRATA, PLACA PUY-0460, RENAVAM 1023236793, CHASSI 

9BFZH55LXF8148446, NÚMERO DO MORTO XNKAF8148446, ANO 

2014/20115 de VARZEA GRANDE/MT). É a representação. Jauru/MT, 03 

de fevereiro de 2017. MIGUEL MACÁRIO LOPES Delegado de polícia 

Judiciária Civil

Despacho/Decisão: VistosTendo em vista a não localização dos terceiros 

supostos proprietários do veículo (fls. 55/57 e 72/75), e ainda, por já ter 

decorrido mais de 01 (um) ano da apreensão do bem sem qualquer 

manifestação objetivando a restituição, ACOLHO a manifestação 

ministerial de fls. 77/78, para tanto, determino a CITAÇÃO POR EDITAL, 

com prazo de 15 (quinze) dias, os supostos proprietários MARCOS 

JUSCELINO ROCHA DA SILVA e JEFFERSON FELIX AMARAL SILVA, bem 

como eventuais interessados e desconhecidos, para que tenham ciência 

do pedido e, querendo, manifestem-se nos autos, advertindo-os que o 

decurso do prazo in albis, resultará na análise do pedido formulado pela 

autoridade policial ou início do procedimento de alienação 

judicial.Outrossim, indefiro o pedido de expedição ofício à autoridade de 

trânsito para expedição de certificado provisório de registro de 

licenciamento, tendo em vista que o documento suso mencionado já foi 

aportado ao autos (fls. 59/60).Transcorrido o prazo e não havendo 

manifestação de eventuais interessados, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 19 de 

abril de 2018.

Advertência: O decurso do prazo "in albis", resultará na análise do pedido 

formulado oela autoridade policial ou início do procedimento de alienação 

judicial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 09 de julho de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31607 Nr: 390-89.2013.811.0047

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivercino Albino de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

MANTENHAM-SE os autos sobrestados até o julgamento do processo 

apenso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14775 Nr: 588-97.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, o que faço com resolução do mérito, em consonância com 

o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo impugnado/exequente às fls. 

120.Condeno a parte impugnante/executada ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito 

econômico (excesso apontado na impugnação), nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em consonância com o 

Provimento n.º 11/2017, DETERMINO a REMESSA ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito.Após a juntada do cálculo, com fundamento no art. 4° 

e 5º, ambos do Provimento n.º 11/2017 e art. 535, §3º, inciso II, do CPC, 

DETERMINO a expedição e remessa do ofício requisitório do pagamento do 

RPV, devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos 

do § 1°, do referido artigo, para que a Fazenda Pública, PROVIDENCIE seu 
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efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 11/2017), no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da entrega da requisição, sob pena de 

sequestro, caso não faça o pagamento no prazo fixado (art. 6º, do 

Provimento 11/2017).INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363-O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

1. Considerando a determinação contida no Habeas Corpus de nº. 

1005262-04.2018.8.11.0000 - Classe 307 - CNJ, estendo os efeitos 

concedidos à acusada Benedita Erculano Teixeira aos demais corréus que 

encontrarem na mesma situação fática. Ademais, determino a expedição 

de alvará de soltura em favor do(a)(s) seguintes acusados: Altiéles 

Fernandes Sobrinho, Francisco Otacílio dos Santos, Rosimar Aparecida 

Soares, Débora Cristina Erculano dos Santos, Romilda Lins de Andrade, 

Gean Carlos Barbosa Santos e Camila Souza Soares, se por outros 

motivos o(a)(s) mesmo(a)(s) não estiverem preso(a)(s).

2. Ademais, determino que seja(m) o(a)(s) acusado(a)(s) advertido(a)(s) 

acerca da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao 

Juízo, atendendo aos chamados judiciais, informado a este Juízo eventual 

transferência, bem como para que adotem a postura que se aguarda do 

cidadão integrado à sociedade.

3. Expeça-se o(a) Sr(a). Gestor(a) o necessário para o cumprimento da 

determinação da 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, inclusive carta precatória, se o caso.

4. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVEREM PRESO(A)(S), devendo a Sra. Gestora certificar sobre 

eventual prisão.

 5. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) e advogado(a)(s) de defesa. 

Notifique-se o(a) membro do Ministério Público e Defensoria Pública.

6. Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos petitórios retros.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive carta precatória, com a 

urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36849 Nr: 1551-92.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ODELIO FREITAS E CIA LTDA ME, JOSÉ 

ODÉLIO FREITAS, LEIDA MARIA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

Autora a se manifestar sobre os bens indicados a penhora de Ref. 17, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35510 Nr: 957-78.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRADS, MCASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILLI MORETTI CIRQUEIRA. - 

OAB:19686/MS, NATAN MACHT - OAB:21535

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Parte Autora da decisão a seguir 

transcrita: Vistos. 1. Indefiro os pedidos formulados nos petitórios 

contidos nas Ref: 40 e Ref: 42, visto que ao compulsar devidamente o 

feito verifiquei a ausência de citação válida, e ainda a ausência da 

prolação de sentença nos autos. Assim sendo, deverão ser 

desconsideradas as certidões acostadas nas Ref: 35 e Ref: 36, razão 

pela qual, intime-se a parte autora por meio de sua Advogada para 

informar o endereço atualizado do requerido para perfectibilização do ato 

citatório, no prazo de 15 dias, conforme já determinado no despacho 

inicial. 2. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se. 

Juscimeira-MT, 19 de março de 2018. Alcindo Peres da Rosa - Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35995 Nr: 1168-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Vistos.

1. Diante da informação contida em cota ministerial retro, intime-se a parte 

requerida para requerer o que entender de direito.

2. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 2651-82.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKEL TELES DA SILVA, ELEIR JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637

 Vistos.

1. Diante da informação contida na certidão retro, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Prazo: 5 (cinco) dias.

2. Após, venham-me conclusos para deliberações.

 3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de julho de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31778 Nr: 1044-68.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIMIZU & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO-BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref. 85. Assim, com efeito, 

segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos 

conflitos é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do 

processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela 

própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de 

Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

2. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/07/2018, às 14h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

3. Intimem-se as partes a fim de comparecerem à audiência, através de 

seus procuradores.

 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1261 Nr: 82-70.2001.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEN CESAR DA SILVA, DIOGO DOUGLAS NAVES, 

LUCIANO DOUGLAS NAVES, EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA PASCHOA PEREIRA DE ARAGÃO, 

ITAMAR JOSÉ FERNANDES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554/MT, EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR o exequente 

Dra. Fernanda Lúcia Oliveira de Amorim, para que apresente os dados 

bancários necessários ao levantamento do referido valor depositado no 

prazo de 05 (cinco) dias.Sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363-O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

1. Considerando a determinação contida no Habeas Corpus de nº. 

1005262-04.2018.8.11.0000 - Classe 307 - CNJ, estendo os efeitos 

concedidos à acusada Benedita Erculano Teixeira ao acusado Ailton Dias 

da Silva, portanto, determino a expedição de alvará de soltura em favor do 

mesmo, certifique-se Sra. Gestora, se o mesmo não encontra-se preso 

por outro motivo.

2. Ademais, determino que seja a acusada advertida acerca da 

necessidade de permanecer com residência indicada ao Juízo, atendendo 

aos chamados judiciais, informado a este Juízo eventual transferência, 

bem como para que adote a postura que se aguarda do cidadão integrado 

à sociedade.

3. Expeça-se o(a) Sr(a). Gestor(a) o necessário para o cumprimento da 

determinação da 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, inclusive carta precatória, se o caso.

4. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESO, devendo a Sra. Gestora certificar sobre eventual prisão.

 5. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) e advogado(a)(s) de defesa. 

Notifique-se o(a) membro do Ministério Público e Defensoria Pública.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive carta precatória, com a 

urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23254 Nr: 1314-97.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE LOPES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de MARIA NEIDE LOPES DE ASSUNÇÃO, com base nos 

artigos 525 e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em 

síntese, haver excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de MARIA NEIDE LOPES DE ASSUNÇÃO, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de MARIA NEIDE LOPES DE ASSUNÇÃO, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado às fl. 124 e, por corolário, determino que se aguarde 

o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23243 Nr: 1303-68.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 
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MT em face de LEUZA ALVES DE SOUZA, com base nos artigos 525 e 

910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LEUZA ALVES DE SOUZA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de LEUZA ALVES DE SOUZA, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 110 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9688 Nr: 734-09.2009.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

A parte exequente não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Sem custas e honorários.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5663 Nr: 485-63.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA GONÇALVES ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21336 Nr: 436-12.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, MARIANA CRISTINA 

CRISTINA CORRÊA ANDRADE - OAB:OAB/MT 15.549-0, PIO CARLOS 

FREIRIA JUNIOR. - OAB:18.678-A

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação Revisional, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36718 Nr: 1487-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LUÍS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36701 Nr: 1476-53.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA CARLOS DE ALENCAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 
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Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35554 Nr: 978-54.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA FRIZZEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35482 Nr: 946-49.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34740 Nr: 587-02.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MÁRCIA DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maywmy Eduarda Araújo Silva - 

OAB:23677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o apelante (Ref: 37), bem como o apelado (Ref: 38), 

já apresentaram suas razões.

 2. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 20 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363-O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vejo por bem retificar as decisões 

1301/1302, eis que houve erro material na mesma, portanto, estendo os 

efeitos do Habeas Corpus de nº. 1005262-04.2018.8.11.0000 - Classe 307 

- CNJ, aos seguintes acusados:

1. Ailton Dias da Silva

2. Altiéles Fernandes Sobrinho

3. Jucimar Mendes

4. Whalif Felipe Lopes de Carvalhos Dos Santos

5. Francisco Otacílio dos Santos

6. Rosimar Aparecida Soares

7. Sandra Pereira Ventura

8. Débora Cristina Erculano Dos Santos

9. Benedita Erculano Teixeira

10. Romilda Lins de Andrade

11. Nubia Erculano dos Santos

12. Gean Carlos Barbosa Santos]

13. Kelvin Lindolfo Rodrigues

14. Bruno Risther Souza Mascarenhas

15. Romário Dias dos Santos

16. Maxsuel Alves de Araújo

17. Camila Souza Soares

2. Determino a expedição de alvará de soltura em favor dos que 

encontrarem preso(a)(s), certifique-se Sra. Gestora, se o(a)s) mesmo(a)

(s) não encontram-se preso(a)(s) por outro(s) motivo(s).

3. Ademais, determino que seja(m) o(a)(s) acusado(a)(s) advertido(a)(s) 

acerca da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao 

Juízo, atendendo aos chamados judiciais, informado a este Juízo eventual 

transferência, bem como para que adotem a postura que se aguarda do 

cidadão integrado à sociedade.

4. Expeça-se o(a) Sr(a). Gestor(a) o necessário para o cumprimento da 
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determinação da 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, inclusive carta precatória, se o caso.

5. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVEREM PRESO(A)(S), devendo a Sra. Gestora certificar sobre 

eventual prisão.

 6. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) e advogado(a)(s) de defesa. 

Notifique-se o(a) membro do Ministério Público e Defensoria Pública.

7. Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos petitórios retros.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive carta precatória, com a 

urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34926 Nr: 669-33.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ALFREDO NUNES, VALDEMI LUCIO 

FERRÃO, ELION FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 Vistos.

1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 184, intime-se 

pessoalmente o réu Valdemi Lucio Ferrão, para que constitua novo 

patrono ou manifeste seu interesse em serem assistido pela Defensoria 

Pública local. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Decorrido o prazo supra assinalado, venham-me os autos conclusos 

após a certificação do mesmo.

3. Por fim, defiro a juntada das certidões anexas, versando sobre o 

comparecimento da testemunha Josuel Carvalho Barbosa na audiência do 

dia 24/07/2018 às 14h.

4. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de julho de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-08.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de reconsideração interposto por 

RICARDO ALVES DOS ANJOS contra a decisão interlocutória prolatada no 

ID 14185785, visando à sua reconsideração. É a síntese do necessário. 

Fundamento. Decido. 2. Dispõe o artigo 505, do Novo Código de Processo 

Civil o seguinte: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 

decididas, relativas à mesma lide, (...)” Destarte, o pedido de 

reconsideração apresentado é de todo descabido, haja vista que não há 

previsão legal, e muito embora houvesse previsão legal para tal pleito, já 

fora encerrado o ofício jurisdicional com a prolação da decisão que deferiu 

o pleito da decisão atacada. 3. Assim sendo, com base no artigo 505, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o citado pedido de 

reconsideração, mantendo, na íntegra, decisão interlocutória prolatada no 

ID 14185785, pelos seus próprios fundamentos. 3.1. Prossiga no 

cumprimento da referida decisão. 3.2. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-03.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ZAGO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado extrajudicialmente, 

conforme petição. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes, restando extinto o processo com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 2527-07.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69620.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que se manifeste 

acerca do encargo ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto 

que, mesmo regularmente intimado deixou de se manifestar em favor do 

acusado para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 19 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 3345-56.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Código nº 71351.

Processo nº 3345-56.2017.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref.229, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Igor Neves de Carvalho e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR o advogado Kassio Roberto 

Pereira que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 76.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 20 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 719-64.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, 

RAFAEL CARDOSO LIMA, EMERSON PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, GIOVANNE GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, IVAINE 

MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568, 

RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4.296/A-OAB/MT

 Código nº 66397.

Processo nº 719-64.2017.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref.229, REVOGO a nomeação feita a 

Dra. Angelita Kemper e NOMEIO como defensor dativo do acusado LUCAS 

DANIEL DE CARVALHO SIMIONI o advogado Ivaine Molina Júnior que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 211.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 20 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53778 Nr: 137-69.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANGEL FELIPE MEES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DASSOLLER - 

OAB:11873, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Processo nº 137-69.2014.811.0111 (Código 53778)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito

Exequente: Rangel Felipe Mees

Executada: Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos proposta por 

Rangel Felipe Mees em face de Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda – 

EPP, ambos qualificados nos autos.

Os autos tramitam há quase quatro anos e o exequente, desde julho de 

2016, não comparece nos autos, apesar de intimado, em duas ocasiões 

(f.74 e 77).

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim a paralisação do feito.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade está suspensa em razão do deferimento da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36123 Nr: 964-85.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Neves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 964-85.2011.811.0111 (Código 36123)

Classe – Assunto: Execução contra Fazenda Pública

Exequente: Igor Neves de Carvalho

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Trata-se de Execução proposta por Igor Neves de Carvalho em face do 

Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte executada noticiou o pagamento 

integral do débito (f.71).

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais, 

isentando-a do pagamento, contudo, em virtude da Lei Federal 9.289/96 e 

Lei Estadual 7.603/01.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61994 Nr: 391-86.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Moraes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja expedida intimação pessoal para a parte 

requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da citação 

negativa do requerido Ademilson Franscisco da Silva (Ref. 13), nos 

moldes do requerido pelo Ministério Público (Ref. 23).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 86-05.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Arruda Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/embargada para apresentar 

manifestação aos embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70401 Nr: 1034-10.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizama Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66766 Nr: 2681-74.2017.811.0030
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

impugnação do pedido de Ref: 22, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20536 Nr: 1014-97.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Antonio Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1014-97.2010.811.0030

Cód. 20536

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT;

Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta comarca 

retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais, cancelo a audiência designada e 

determino que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

 Destaco que não é possível designar nova data, haja vista a 

impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos 

termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e 

oitenta) dias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47346 Nr: 2153-45.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcilia Benedita Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20536 Nr: 1014-97.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1014-97.2010.811.0030

Cód. 20536

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT;

Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta comarca 

retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais, cancelo a audiência designada e 

determino que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

 Destaco que não é possível designar nova data, haja vista a 

impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos 

termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e 

oitenta) dias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 634-64.2016.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGB, MFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto André da Rosa Migueis 

- OAB:14.738-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:15829-A/MT, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15.481/MT

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam as partes e o Ministério Público intimadas para, no prazo 

legal, se manifestarem acerca do laudo de estudo social e psicológico 

acostados na Ref. 121 e 126..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72054 Nr: 1659-44.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para efetuar a complementação 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme requerido na Ref. 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45478 Nr: 1292-59.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilza Eduvirges Nogueira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pinheiro Barbosa Neto - 

OAB:MT - 6846, THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - OAB:18086/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:SP 156844, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:SP 327.026

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 71, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018, às 15 horas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71383 Nr: 1396-12.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação à contestação apresentada na Ref. 9, nos 

moldes do determinado na Ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 54230 Nr: 332-35.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clair de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Certifique-se se houve manifestação da requerida.

Caso tenha havido manifestação proceda com a juntada dessa nos autos 

e após dê-se vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Não havendo manifestação da requerida, desde já, diante da inércia da 

requerida, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado.

 Nos termos do artigo 85, § 7º, do CPC, não serão fixados honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando não houver 

impugnação dessa, assim, indeferido o pedido de fixação de honorários 

sucumbenciais.

 Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados 

pelo autor, remetendo os autos ao arquivo provisório, até o pagamento, 

pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.

 Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção do processo de execução.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49306 Nr: 694-71.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloy Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido realizado pelo requerente, 

condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

17.469,19 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e 

dezenove centavos). Custas e despesas processuais pelo requerido, bem 

como fixo o pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% do 

valor da causa a título de sucumbência. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42968 Nr: 917-92.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Dias Campos, Ney José de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 917-92.2013.811.0030

Cód. 42968

SENTENÇA

Vistos etc.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

924, II, do CPC.

Custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios conforme acordado 

pelas partes.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49717 Nr: 881-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Alves Pedroso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). I – DA PENHORACompulsando os autos observo que o exequente 

não comprovou o esgotamento dos meios de localização do executado, 

razão pela qual indefiro o pedido de pesquisa junto ao sistema 

Bacenjud.Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimentos 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.Ademais, a 

presente ação tramita há mais de 01 (um) ano sem que haja localização do 

executado ou de bens desse. Dessa forma, em consonância com o que 

dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que traga ao 

processo o endereço atualizado do executado (diferente dos constantes 

nos autos) ou bens passiveis de penhora, no prazo de 48 (quarente e 

oito) horas. Destaco novamente que o mero pedido de vistas ou 

requerimento de suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar 

o prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido 

o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Havendo manifestação do exequente, no sentido de 

indicar endereço do executado, diferente dos descritos nos autos, 

proceda com a citação do executado em consonância com o item abaixo.II 

– DA CITAÇÃO DO EXECUTADOCite-se e intime-se o devedor para, no 

prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de 

serem penhorados, tantos bens quantos bastem para satisfação integral 

do crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em 

caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do 

NCPC.Conste-se nos mandados a prerrogativa de oferecerem embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista 

pelo art. 915 do NCPC.Não encontrando o executado, o oficial de justiça 

deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do 

NCPC. Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da execução(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71381 Nr: 1394-42.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelma Gomes de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação acostada na Ref. 11.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31080 Nr: 197-25.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Oleos Vegetais LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 43742 Nr: 681-64.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDES GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 43531 Nr: 576-87.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para e manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44091 Nr: 823-68.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Capeleto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Donizeti Capeleto, Delio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que proceda com o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 552,50 

(quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), para 

cumprimento da carta precatória, por meio da Central de Pagamento de 

Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33275 Nr: 1039-68.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenildo Sá Teles Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. Financeira S/A, ALAN CARDECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O, MARCELO 

DURVAL SOBRAL FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A, Priscila Kei Sato - OAB:15.684-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para impugnar a contestação de fls. 29/49 e se 

manifestar acerca da apresentação ou não de contestação pelo requerido 

Alan

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48971 Nr: 363-06.2015.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO WILLIAN DO NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a baixa do segredo de justiça, por não haver quaisquer das 

circunstâncias do art. 189 do NCPC.

Intime-se a parte autora para dar o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso II e III, do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48039 Nr: 978-30.2014.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIRAM LEÃO DUARTE - 

OAB:OAB/CE 10.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o largo lapso temporal decorrido, intime-se a parte autora, para dar o 

devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, inciso II e III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47215 Nr: 398-97.2014.811.0090

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE VALENÇA DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/PE 17.828, NORAH LESSA DE ANDRADE - 
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OAB:OAB/PE 11290-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 50/52 e verso, 

procedendo-se com o desapensamento e traslado da cópia dela 

(sentença) aos autos principais (Código 46317).

Considerando a condenação da parte excipiente ao pagamento das 

despesas deste incidente, remetam-se os autos à Contadoria para cálculo 

dos valores e respectiva cobrança.

Certificada a existência de custas e despesas processuais pendentes, 

INTIME-SE a parte sucumbente, via Diário da Justiça Eletrônico - DJE, para 

o devido recolhimento, no prazo de cinco (05) dias, nos termos do art. 

351, § 1º, e seguintes, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34005 Nr: 160-88.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIDES MANOEL DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante os valiosos argumentos da douta advogada, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de reimplantação do benefício de auxílio-doença.

Malgrado a diligente advogada tenha pleiteado a prorrogação do benefício 

administrativamente, conforme determinação do § 9º, no art. 60, da Lei 

8.213/91, o pedido foi indeferido em razão de parecer contrário da perícia 

médica realizada no dia 13/12/2017, sendo esta a avaliação das 

condições de saúde mais recente da parte autora.

Desta maneira, não há como este Juízo determinar o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença sem que haja uma nova perícia médica.

De outro lado, ante o teor da certidão de fl. 146, intime-se o perito 

nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a entrega 

do laudo pericial em cartório (art. 476 do NCPC), observado o largo lapso 

temporal transcorrido para tal obrigação.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Com a juntada do laudo pericial, cumpra-se a decisão de fls. 134/135.

Não havendo juntada do laudo, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46260 Nr: 610-55.2013.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PENAS CASAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOSMIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Vistos

Certifique-se a tempestividade da impugnação aos embargos à execução 

apresentada às fls. 24/31.

Se tempestiva, intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 350 do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33466 Nr: 423-57.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA, FÁTIMA DE 

ALMEIDA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT 7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 7.2.1.5 da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado fls. 211/212.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 74255 Nr: 1333-32.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP, Riely Camilo Bordini - OAB:sp387986

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP nº 38.7986 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60359 Nr: 192-51.2012.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica - OAB:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Requerente para que 

manifeste sobre a petição apresentada pela parte Requerida às fl. 1.012, 

no prazo legal.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 24/2018/DF O EXMO. SR. DR. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI – MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando que a servidora Bárbara Nascimento 

Vieira, matrícula 26908, Distribuidora/Contadora/Partidora desta Comarca 

de Nova Ubiratã, usufruirá 30 (trinta) dias de férias, no período de 

02.07.2018 a 31.07.2018; Considerando a necessária substituição da 

servidora em caso de ausência para regular funcionamento dos trabalhos 

na Central de Distribuição desta Comarca. RESOLVE: Art. 1º- Designar o 

servidor Joriel Xavier de Campos, matrícula 14642, Técnico Judiciário, 

designado Gestor Administrativo III, para exercer as funções de 

Distribuidor/Contador Substituto da Central de Distribuição desta Comarca, 

durante o período de férias, de 02.07.2018 a 31.07.2018, em que a 

servidora estará ausente, com efeitos retroativos a 02 de julho de 2018. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à 

Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Nova Ubiratã/MT, 18 de julho de 2018.

lauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito Diretor do Foro

 

P O R T A R I A N.º 25/2018/DF O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA 

DE NOVA UBIRATÃ/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
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CONSIDERANDO o disposto no Ofício Circular nº218/2018-CSC-CGJ, de 16 

de julho de 2018, que dispõe sobre a desnecessidade de realização de 

correição nas serventias situadas nas sedes das comarcas, em razão 

das diversas correições realizadas neste ano de 2018, RESOLVE: I – 

REVOGAR a Portaria n.º21/2018/DF, que designou para o dia 15 de agosto 

de 2018, para a correição nos Cartórios do 1º e do 2º Ofícios de Nova 

Ubiratã. Remeta-se cópia da presente à Corregedoria-Geral da Justiça, ao 

Ministério Público e ao representante da OAB na Comarca. Comunique-se 

aos Cartórios do 1º e do 2º Ofício, enviando-se cópia desta Portaria, para 

ser afixada em local visível. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nova 

Ubiratã/MT, 18 de julho de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69268 Nr: 1383-73.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, JMSP, JMP, ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CONCEDO, liminarmente, a tutela cautelar pleiteada e determino o 

arresto do produto remanescente de 30.483 (trinta mil, quatrocentos e 

oitenta e três) sacas de milho de 60 kg (sessenta quilogramas), obrigação 

esta, representada pela Cédula deProdutor Rural – C.P.R. n. 002/2017, 

com data de vencimento 30 de Junho de 2017, devendo a medida ser 

cumprida no imóvel rural, objeto da Cédula de Produto Rural nº 

0002/2017.Tome-se, por termo, a caução ofertada, ficando nomeado 

depositário do bem o requerente, mediante termo de 

compromisso.Expeça-se o respectivo mandado, que deverá ser cumprido 

com prudência e moderação, devendo os responsáveis pelo cumprimento 

da ordem atentar para que proceda-se a verificação da propriedade dos 

executados sobre o produto objeto de constrição.Em prosseguimento, à 

luz do disposto nos arts. 806, § 1º, 811, “caput” e 813, “caput”, do CPC, 

cite-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, entregar a coisa, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 200 

(duzentos) salários mínimos.Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor atribuído à causa. Faça constar no mandado de citação, 

ordem de busca e apreensão, cujo cumprimento se dará de imediato, se o 

executado não satisfizer a obrigação no prazo acima determinado. Em 

observância ao art. 167, I, “2”, da Lei nº 6.015/73 (LRP), lavrem-se os 

respectivos termos de hipoteca para lançamento dos registros às 

margens das matrículas nº 11.901 do CRI da comarca de Sorriso/MT e nº 

27.087 do CRI da comarca de Pato Branco, cabendo à exequente cumprir 

as diligências em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão dos efeitos da 

decisão liminar.Cumpra-se, servido a presente decisão como mandado, 

devendo a parte exequente, fornecer os meios necessários para 

cumprimento.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58186 Nr: 414-29.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ANTUNES DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811-B

 DELIBERAÇÕES

Vistos. “ I - Na ref. 68, a parte requerida postula pela redesignação deste 

ato solene, não havendo oposição do parquet. Pois bem, em análise aos 

autos, denota-se que as testemunhas de ambas as partes serão 

inquiridas por carta precatória, conforme expedições de ref. 57/59, assim 

a realização deste ato seria desnecessária, visto que em sua impugnação 

o MPE não requereu a oitiva do requerido (ref. 32). Deste modo, conforme 

a menção supra e em atenção ao princípio da celeridade processual, 

CANCELO o ato. II - No mais, Aguarde-se o cumprimento e a devolução 

das cartas precatórias expedidas para oitiva das testemunhas de ambas 

as partes. Com a juntada das missivas devidamente cumpridas, declaro 

encerrada a instrução processual, concedendo o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias para cada parte apresentar suas alegações finais na forma 

escrita. Não havendo o cumprimento da missiva, vista às partes. 

Intime-se”. Nada mais havendo a consignar, por mim, Giovano José Bom 

Despacho Farias, Estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52594 Nr: 438-28.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Norberto Felipe, Osmar 

Rossetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - 

OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, Nilson Jacob Ferreira 

- OAB:9845/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos. “Homologo o pedido de desistência das testemunhas Roberto 

Marques de Oliveira e João Carneiro Barros Neto. Declaro encerrada a 

instrução processual, concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias 

para cada parte apresentar suas alegações finais na forma escrita. Com a 

juntada das manifestações aos autos, tornem conclusos para sentença”. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Giovano José Bom Despacho 

Farias, Estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

que aqui estão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31280 Nr: 683-83.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, ELTON RENATO 

HOLLENBACH ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, IVONETE FERREIRA 

FRANÇA ZIMPEL, INDIRA ARAUJO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, 

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, MARISTELA DE FATIMA 

ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o cessionário, na pessoa de seu 

advogado, ora exequente, para que acoste a procuração indicada no item 

“3” da fl. 194, bem como manifeste-se em prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64610 Nr: 1542-50.2017.811.0107

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDNU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Considerando que no presente feito, não há decisão que decretou a 

prisão de Josias Ramos de Araújo, deixo de apreciar o pedido de 

revogação de ref. 30.

Ademais, eventual pedido de revogação da prisão preventiva, deve ser 

formulado no processo correspondente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 492 de 558



Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66821 Nr: 289-90.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CAIRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás é órgão 

público destituído de personalidade jurídica, não possuindo legitimidade 

para figurar no polo passivo da demanda; considerando, ainda, que a 

natureza do ente público indicado (Estado de Goiás) atrai regra de 

competência absoluta; intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, se manifeste nos autos justificando o ajuizamento desta demanda 

perante este Juízo de Nova Ubiratã-MT, e, sendo o caso, efetuando a 

necessária alteração do polo passivo, sob pena de indeferimento da inicial 

e extinção do feito, nos termos dos artigos 9º e 10 do NCPC.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65921 Nr: 2099-37.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 15.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-86.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA OAB - MT18011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000077-86.2017.8.11.0107. REQUERENTE: FERNANDO JOSE VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. FERNANDO JOSE VIEIRA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que é cliente da promovida referente a UC 6/2186961-5 

e que ocorreu interrupção no fornecimento de energia no dia 01/11/2017 

no período matutino, fez reclamação via SAC para a promovida e esta 

informou que no prazo de 7 horas o serviço seria restabelecido, o que não 

teria ocorrido, assim no dia 04/11/2017 ligou novamente para a promovida 

no período da tarde e a noite conforme protocolos 44555148 e 44558458, 

mesmo assim o fornecimento continuou suspenso, entrou em contato no 

dia 05/11/2017 no período da manhã protocolo 44560605, mas a 

promovida não restabeleceu o serviço. Dessa forma, o promovente alega 

que foi pessoalmente resolver o problema na sede da reclamada no dia 

06/11/2017, pois teve prejuízos materiais no valor de R$ 4.000,00 e então 

no dia 07/11/2017 seu fornecimento de energia foi normalizado. Ao final, 

postulou indenização por danos materiais e morais. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação na ID 12791361. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12908726 e impugnação à 

contestação apresentada na ID 12928350. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Revelia. Nos termos do artigo 9º, § 4º da Lei 9.099/90, “o réu, sendo 

pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por 

preposto credenciado”. REVELIA – CARTA DE PREPOSIÇÃO – MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO NÃO OBSERVADO –. A Carta de Preposição 

deve ser apresentada, completamente preenchida, na audiência de 

conciliação, sob pena de ser reconhecida a revelia . (Enunciado do 99 do 

Fonaje, 1ªTR/TJMT RI 3474/2006 e 3ªTR/TJMT RI 614/2006). Em 

interpretação do referido dispositivo legal, o Enunciado 99 do FONAJE 

(antigo Enunciado 42), dispõem que a representação deve ser formalizada 

por meio de Carta de Preposição, a qual deverá ser entregue em 

audiência. No caso em apreço, a parte promovida deixou de apresentar a 

Carta de Preposição e devidamente preenchida (ID 12908726), o que 

impossibilitou o reconhecimento de comparecimento na audiência de 

conciliação. A mesma exegese é subtraída pelas Turmas Recursais deste 

Estado: “INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VEÍCULO FURTADO NO 

INTERIOR DO CONDOMÍNIO – VEÍCULO ENCONTRADO POSTERIORMENTE 

DEPENADO – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – PREPOSTO DO CONDOMÍNIO 

SEM CARTA DE PREPOSIÇÃO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – 

DECRETAÇÃO DA REVELIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.” (1ª TR/TJMT – RCI nº 3474/ 2006–Julgado em 

09-02-2007. Rel. Juiz MARIO R. KONO DE OLIVEIRA) “RECURSO CIVEL 

INOMINADO – REVELIA - AUSENCIA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO - DANO 

MORAL FIXADO ACIMA DO VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAISL – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I 

– O comparecimento da parte requerida, corretamente citada e intimada, à 

audiência de conciliação, cem a carta de preposição, traz como 

conseqüência o reconhecimento da revelia com efeitos, o que leva à 

procedência do pedido. II - Os danos morais devem ser fixados dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (3ªTR/TJMT – RCI nº 

614/2006– Julgado em 20-04-2006. Rel. Juiza MARIA APARECIDA 

RIBEIRO) Desta forma, considerando que não foi apresentada a Carta de 

Preposição devidamente preenchida na audiência de conciliação, não há 

como afastar os efeitos da revelia. Julgamento antecipado da lide. Diante 

da revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência 

da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Interrupção de energia elétrica. Em se tratando de relação de 

consumo, os prestadores de serviço tem o dever de prestá-los com 

qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do 

CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Ademais, as 

concessionárias de energia elétrica devem prestar um serviço adequado a 

todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, 

continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõe o artigo 140, § 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 493 de 558



1º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, in verbis: Art. 140. A 

distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do 

fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus 

consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses individuais, coletivos ou difusos. § 1º Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. Destaca-se que não caracteriza ineficiência do 

serviço a interrupção ocasionada em situação emergencial que ofereçam 

risco iminente de danos a pessoas, bens, ao funcionamento do sistema 

elétrico, bem como em caso fortuito ou de força maior. Também não 

caracteriza ineficiência a interrupção realizada após prévia notificação 

para manutenção na rede e em caso de inadimplência. Neste sentido é o 

preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 

3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o 

disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação emergencial, 

assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a 

pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso 

fortuito ou de força maior; ou II – após prévia notificação, por razões de 

ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, 

ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da 

coletividade. Desta forma, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica que não se amolda as exceções acima identificas, caracteriza 

ineficiência do serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Neste sentido: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA 

CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO CASO EM 

CONCRETO. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que 

é possível a condenação da concessionária de energia elétrica em danos 

morais quando interrompido, de forma injustificada, o fornecimento deste 

serviço público ao consumidor/usuário. 2. No caso em concreto, foi com 

base nas provas e nos fatos constantes dos autos que o Tribunal de 

origem reconheceu que a conduta da recorrente gerou danos que devem 

ser reparados. A esse respeito, tanto o reconhecimento da conduta ilícita 

quanto a quantia estipulada a título de danos morais, quando atende aos 

critérios de justiça e razoabilidade, são matérias que não podem ser 

revisadas na via recursal eleita, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 

Precedentes do STJ. 3. Este mesmo enunciado sumular - Súmula 7/STJ - 

impede também o reexame dos honorários advocatícios, tendo em vista 

que foram fixados em valores compatíveis com as cláusulas gerais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Inviável o conhecimento da 

divergência jurisprudencial suscitada no caso em tela ante a ausência de 

violação conhecível em sede de recurso especial. 5. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (STJ AgRg no AREsp 181.778/PA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, 

DJe 08/10/2012). No presente caso, nota-se que não se trata de 

interrupção por inadimplemento, pois nas alegações da defesa da 

promovida não foi indicado inadimplência por parte da promovente, apenas 

alegação de que foram problemas de descarga elétrica da atmosfera, 

apesar de juntar relatório de interrupções (ID 12791387), ao qual não tem 

o condão probatório, pois se trata de documento apócrifo e produzido 

unilateralmente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que o consumidor tem direito a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se pela falha na prestação de serviço. 

Portanto, no caso em exame, considerando a interrupção ocorrida no dia 

01/11/2017, já que a parte reclamada não comprovou a inexistência da 

interrupção ou a caracterização de uma das hipóteses permitidas, 

encontra-se caracterizado o ato ilícito. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica, em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral, 

em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão 

proporcior sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 
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Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o 

dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 

do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade 

de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência de perdas de bens pela falta de energia 

elétrica, no valor de R$ 4.000,00. Todavia, em exame das provas 

disponíveis nos autos, não há como ser deferido o dano material por falta 

de prova. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a 

parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); b) indeferir o pedido de danos materiais. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

========================= HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 10/07/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000077-86.2017.8.11.0107. REQUERENTE: FERNANDO JOSE VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. FERNANDO JOSE VIEIRA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que é cliente da promovida referente a UC 6/2186961-5 

e que ocorreu interrupção no fornecimento de energia no dia 01/11/2017 

no período matutino, fez reclamação via SAC para a promovida e esta 

informou que no prazo de 7 horas o serviço seria restabelecido, o que não 

teria ocorrido, assim no dia 04/11/2017 ligou novamente para a promovida 

no período da tarde e a noite conforme protocolos 44555148 e 44558458, 

mesmo assim o fornecimento continuou suspenso, entrou em contato no 

dia 05/11/2017 no período da manhã protocolo 44560605, mas a 

promovida não restabeleceu o serviço. Dessa forma, o promovente alega 

que foi pessoalmente resolver o problema na sede da reclamada no dia 

06/11/2017, pois teve prejuízos materiais no valor de R$ 4.000,00 e então 

no dia 07/11/2017 seu fornecimento de energia foi normalizado. Ao final, 

postulou indenização por danos materiais e morais. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação na ID 12791361. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12908726 e impugnação à 

contestação apresentada na ID 12928350. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Revelia. Nos termos do artigo 9º, § 4º da Lei 9.099/90, “o réu, sendo 

pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por 

preposto credenciado”. REVELIA – CARTA DE PREPOSIÇÃO – MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO NÃO OBSERVADO –. A Carta de Preposição 

deve ser apresentada, completamente preenchida, na audiência de 

conciliação, sob pena de ser reconhecida a revelia . (Enunciado do 99 do 

Fonaje, 1ªTR/TJMT RI 3474/2006 e 3ªTR/TJMT RI 614/2006). Em 

interpretação do referido dispositivo legal, o Enunciado 99 do FONAJE 

(antigo Enunciado 42), dispõem que a representação deve ser formalizada 

por meio de Carta de Preposição, a qual deverá ser entregue em 

audiência. No caso em apreço, a parte promovida deixou de apresentar a 

Carta de Preposição e devidamente preenchida (ID 12908726), o que 

impossibilitou o reconhecimento de comparecimento na audiência de 

conciliação. A mesma exegese é subtraída pelas Turmas Recursais deste 

Estado: “INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VEÍCULO FURTADO NO 

INTERIOR DO CONDOMÍNIO – VEÍCULO ENCONTRADO POSTERIORMENTE 

DEPENADO – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – PREPOSTO DO CONDOMÍNIO 

SEM CARTA DE PREPOSIÇÃO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – 

DECRETAÇÃO DA REVELIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.” (1ª TR/TJMT – RCI nº 3474/ 2006–Julgado em 

09-02-2007. Rel. Juiz MARIO R. KONO DE OLIVEIRA) “RECURSO CIVEL 

INOMINADO – REVELIA - AUSENCIA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO - DANO 

MORAL FIXADO ACIMA DO VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAISL – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I 

– O comparecimento da parte requerida, corretamente citada e intimada, à 

audiência de conciliação, cem a carta de preposição, traz como 

conseqüência o reconhecimento da revelia com efeitos, o que leva à 

procedência do pedido. II - Os danos morais devem ser fixados dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (3ªTR/TJMT – RCI nº 

614/2006– Julgado em 20-04-2006. Rel. Juiza MARIA APARECIDA 

RIBEIRO) Desta forma, considerando que não foi apresentada a Carta de 

Preposição devidamente preenchida na audiência de conciliação, não há 

como afastar os efeitos da revelia. Julgamento antecipado da lide. Diante 

da revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência 

da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 
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procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Interrupção de energia elétrica. Em se tratando de relação de 

consumo, os prestadores de serviço tem o dever de prestá-los com 

qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do 

CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Ademais, as 

concessionárias de energia elétrica devem prestar um serviço adequado a 

todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, 

continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõe o artigo 140, § 

1º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, in verbis: Art. 140. A 

distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do 

fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus 

consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses individuais, coletivos ou difusos. § 1º Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. Destaca-se que não caracteriza ineficiência do 

serviço a interrupção ocasionada em situação emergencial que ofereçam 

risco iminente de danos a pessoas, bens, ao funcionamento do sistema 

elétrico, bem como em caso fortuito ou de força maior. Também não 

caracteriza ineficiência a interrupção realizada após prévia notificação 

para manutenção na rede e em caso de inadimplência. Neste sentido é o 

preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 

3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o 

disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação emergencial, 

assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a 

pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso 

fortuito ou de força maior; ou II – após prévia notificação, por razões de 

ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, 

ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da 

coletividade. Desta forma, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica que não se amolda as exceções acima identificas, caracteriza 

ineficiência do serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Neste sentido: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA 

CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO CASO EM 

CONCRETO. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que 

é possível a condenação da concessionária de energia elétrica em danos 

morais quando interrompido, de forma injustificada, o fornecimento deste 

serviço público ao consumidor/usuário. 2. No caso em concreto, foi com 

base nas provas e nos fatos constantes dos autos que o Tribunal de 

origem reconheceu que a conduta da recorrente gerou danos que devem 

ser reparados. A esse respeito, tanto o reconhecimento da conduta ilícita 

quanto a quantia estipulada a título de danos morais, quando atende aos 

critérios de justiça e razoabilidade, são matérias que não podem ser 

revisadas na via recursal eleita, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 

Precedentes do STJ. 3. Este mesmo enunciado sumular - Súmula 7/STJ - 

impede também o reexame dos honorários advocatícios, tendo em vista 

que foram fixados em valores compatíveis com as cláusulas gerais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Inviável o conhecimento da 

divergência jurisprudencial suscitada no caso em tela ante a ausência de 

violação conhecível em sede de recurso especial. 5. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (STJ AgRg no AREsp 181.778/PA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, 

DJe 08/10/2012). No presente caso, nota-se que não se trata de 

interrupção por inadimplemento, pois nas alegações da defesa da 

promovida não foi indicado inadimplência por parte da promovente, apenas 

alegação de que foram problemas de descarga elétrica da atmosfera, 

apesar de juntar relatório de interrupções (ID 12791387), ao qual não tem 

o condão probatório, pois se trata de documento apócrifo e produzido 

unilateralmente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que o consumidor tem direito a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se pela falha na prestação de serviço. 

Portanto, no caso em exame, considerando a interrupção ocorrida no dia 

01/11/2017, já que a parte reclamada não comprovou a inexistência da 

interrupção ou a caracterização de uma das hipóteses permitidas, 

encontra-se caracterizado o ato ilícito. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica, em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral, 

em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão 

proporcior sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 
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jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o 

dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 

do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade 

de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência de perdas de bens pela falta de energia 

elétrica, no valor de R$ 4.000,00. Todavia, em exame das provas 

disponíveis nos autos, não há como ser deferido o dano material por falta 

de prova. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a 

parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); b) indeferir o pedido de danos materiais. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

========================= HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 10/07/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-81.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DA SILVA DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010041-81.2017.8.11.0107. REQUERENTE: AUREA DA SILVA DE 

MATTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. AUREA DA SILVA 

DE MATTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO DO 

BRASIL. Em síntese, alegou que a parte promovida descontou de sua 

conta corrente o valor de R$ 1.022,30 no dia 03 referente a parcela de um 

empréstimo consignado que teria realizado com a promovida, mas que de 

acordo com o contrato deveria ser o valor de R$ 498,00 a ser debitado 

todo dia 10, assim o débito feito seria ilícito. Ao final, postulou a restituição 

do valor de R$ 498,00 e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 9414817 e arguiu 

a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada 

na ID 9494585 e impugnação à contestação apresentada na ID 9526153. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Inépcia. Considera-se inepta a petição inicial que não 

possui pedido ou causa de pedir, ou quando o pedido for indeterminado. 

Além destas hipóteses, considera-se também inepta a petição inicial com 

narrativa de fatos que não decorrerem logicamente a conclusão ou que 

contenha pedidos incompatíveis entre si. Esta é a regra preconizada pelo 

artigo 330, § 1º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 

I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Em se tratando de ação da competência 

dos Juizados Especiais, o rigor processual deve ser flexibilizado para que 

não sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95). Afinal, o pedido deve ser formalizado de forma simples e 

sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação 

sem a representação de advogados para causas até 20 salários mínimos 

(art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar 

que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem 

observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte a 

parte promovida exercer seu direito de defesa. Todavia, não pode também 

ignorá-las para que não seja comprometida a economia e a celeridade 

processual. Neste sentido são os precedentes desta Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE 

INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE 

ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA 

INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, 

vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação realizada no 

PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente quando 

possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo para a 

parte ex adversa, que pôde se defender de todas as alegações da 

exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data 

da publicação no DJE 17/07/2013). Em exame do caso concreto, nota-se 

que a petição inicial possui causa de pedir com narrativa compreensível 

dos fatos e pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que 

a petição inicial foi devidamente compreendida pela defesa, 

proporcionando a parte diversa plena condições de defesa, bem como, o 

julgamento de mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança sem respaldo contratual. Qualquer modalidade de 

contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os 
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negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da 

convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. Para Maria 

Helena Diniz “o principio da autonomia da vontade se funda na liberdade 

contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, 

como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus 

interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica”. (DINIZ, 2008, 

p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço efetua cobrança com 

aspectos diversos do que foi expressamente pactuado, comete conduta 

ilícita. No caso concreto, a parte promovente alega que celebrou um 

contrato de empréstimo consignado com prestação mensal no valor de R$ 

498,00 para ser descontado todo dia 10 (dez), contudo, foi debitado de 

sua conta o valor de R$ 1.022,30 no dia 03 (três) conforme extrato da 

conta corrente da parte promovente (ID 5673631). Em exame do conjunto 

fático probatório, mormente quanto ao contrato de empréstimo consignado, 

nota-se que as alegações da parte promovente não prosperam, pois este 

não foi acostado pela parte promovente que pudesse sustentar a 

alegação de que o valor a ser debitado é no valor de R$ 498,00 mensais 

com débito em conta corrente todo dia 10. Portanto, considerando que a 

cobrança não é indevida, visto que amparada em cláusulas contratuais, 

não há conduta ilícita praticada pela parte promovida. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-22.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROSA SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ INTIMAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados do processo: 

Processo: 1000036-22.2017.8.11.0107; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVIO ROSA SANTOS DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: SILVIO ROSA SANTOS DA 

CONCEICAO Endereço: Estrada Piratinga, Sem Número, Luz para Todos, 

NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

PARA QUERENDO, MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 DIAS, ACERCA DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, 

APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE PELO REQUERIDO. NOVA UBIRATÃ, 

20 de julho de 2018. GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA 

UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-61.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODOLFO CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010010-61.2017.8.11.0107. REQUERENTE: JOSE RODOLFO CAMPOS DE 

SOUZA REQUERIDO: AVIANCA BRASIL Vistos. etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais, em que a parte reclamante afirma que 

emprestou para sua filha menor GABRIELA MARCON SOUZA (certidão de 

nascimento ID 6140742) uma mala para viajar pela promovida, mas que 

esta bagagem teria sido danificada após o voo, a promovida ressarciu o 

prejuízo com o pagamento de R$ 50,00 (ID 5673507), mas a parte 

promovente entende insuficiente o valor para o dano material. Aduz que 

se sentiu inconformado com o valor pago e requer o ressarcimento no 

valor de R$ 500,00 . A demanda se trata de indenização de dano material 

de bagagem que a legitimidade ativa é da menor GABRIELA MARCON 

SOUZA que teve relação de consumo com a promovida e não o seu 

genitor, ora promovente. Tendo em vista a taxatividade do art. 8º, caput , 

L. 9099/95: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. O caso em 

questão envolve diretamente a representação de um menor de idade, a 

questão necessita de tratamento especial, ademais, no Juizado Especial 

Cível não se tem a presença de um membro do Ministério Público, cuja 

função é fiscalizar a lei, nesse caso, em defesa do melhor interesse do 

menor. Pois bem. O artigo 48, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Desta feita, 

verifica-se que a questão envolve direito de menor, necessitando de 

interveniência para deslinde da controvérsia, não cabendo a tramitação no 

juizado. Nesse sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. 

LEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO PELO DEMANDANTE DE INGRESSO VIA 

INTERNET PARA SER USUFRUÍDO POR SUA FILHA. DANO MORAL QUE É 

PRÓPRIO DA PROLE, NÃO PODENDO SER PROPOSTO PELO GENITOR. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71002668077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 31/03/2011) Ademais, no sistema dos 

Juizados Especiais, o menor incapaz não pode figurar como parte, 

tampouco se admite a sua representação. DISPOSITIVO Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, acolho as preliminares suscitadas, 

opino pela determinação da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, por envolver suposta supressão 

de direitos de incapaz, e, em consequência, julgo EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Ubiratã, 11 de Junho de 2018. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80902 Nr: 1634-30.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSLAINE SCHISLER DE ALMEIDA FREIRE - 

ME, Joslaine Schisler de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.Cite-se os Executados para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do Executado.Não encontrado os Executados, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil[...] .Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o Exequente poderá requerer 

diretamente ao Cartório Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos 

do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 

do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. A presente decisão, assinada 

devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80946 Nr: 1662-95.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L NUNES COMERCIO ME, DIEGO 

LARANJEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do Executado.Não encontrado o Executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do Código de Processo Civil.As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.[...] O Exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o Executado, 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, o Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente 

instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e 

sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80903 Nr: 1635-15.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Almeida da Silva, Getúlio Felippe 

Thiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Cite-se os Executados para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do Executado.Não encontrado o Executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do Código de Processo Civil.As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.[ ...]i.O Exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o Executado, 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, o Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente 

instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e 

sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80901 Nr: 1633-45.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO ROBERTO PIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do Executado.Não encontrado o Executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do Código de Processo Civil.As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.[...].O Exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o Executado, 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, o Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente 

instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e 

sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80898 Nr: 1631-75.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA ROSA DA SILVA - ME, Edna Rosa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do Executado.Não encontrado o Executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do Código de Processo Civil.As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.[...]O Exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o Executado, 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, o Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente 

instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e 

sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74011 Nr: 973-85.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Ferreira de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moreira Meireles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Frustrada a tentativa de intimação pessoal da parte autora e tendo em 

vista o teor do AR retro, intime-se a parte autora por edital, a fim de 

manifestar interesse no prosseguimento do feito em 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80366 Nr: 1350-22.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do Executado.Não encontrado o Executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do Código de Processo Civil.As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.[...].Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o Exequente poderá requerer 

diretamente ao Cartório Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos 

do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 

do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. A presente decisão, assinada 

devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80260 Nr: 1299-11.2018.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Cirilio Stopacol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O autor postulara o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo, 

devidamente, declarado não dispor de recursos suficientes para arcar 

com as despesas processuais.

A meu ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em 

se caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de 

gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência 

do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes 

paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 

processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de 

sanções processuais.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido 

de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de 

fazê-lo, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais.

Por essas razões, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73693 Nr: 764-19.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se novamente o patrono do réu, via Carta Precatória, para 

apresentar as razões da apelação, no prazo improrrogável de 08 (oito) 

dias, sob pena de destituição da nomeação.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40354 Nr: 106-93.2012.811.0022
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Agricultores Assentados no 

Vale do São Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Associação dos Agricultores 

Assentados No Vale do São Domingos, CNPJ: 08323664000101, 

brasileiro(a), Endereço: Assentamento São Domingos, Bairro: Canudos, 

Cidade: Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:1.448,48 (um mil, quatrocentos e quarenta 

e oito reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor de R$ 724,24 

(setecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente a 

custas e o valor de R$ 724,24 (setecentos e vinte e quatro reais e vinte e 

quatro centavos) referente a taxa judiciária

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Gestora do CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43307 Nr: 1527-84.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. de Moura Bordados -ME, Silvio Alves de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Intime-se a parte exequente por carta para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6542 Nr: 460-02.2004.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Quintino Verteiro da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a requerente para juntar aos autos documentos dos herdeiros de 

forma legíveis, bem como, caso queira, formule o pedido de cumprimento 

de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155501 Nr: 2440-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155060 Nr: 2250-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdM, SRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada.Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.Cite-se o réu com as 

prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor 

nos termos do §3º do art.334 do NCPC.Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 

344).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16352 Nr: 1383-05.2007.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janes Vicência Rondon Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludegero Vieira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barbato da Silva - 

OAB:9633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Cristovão de 

Assis - OAB:16738/MT, Washington Siqueira Barbosa - 

OAB:3.209/MT

 Certifico e dou fé que, a Ação Incidental foi distribuída com o código nº 

158739 (Processo Eletrônico).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118456 Nr: 603-50.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Hilário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designada audiência de 

conciliação para o dia 01 de 0utubro de 2018, às 10h20min, bem como 

INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91670 Nr: 1976-24.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina Francisca da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de informações de 

ref.42

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118464 Nr: 606-05.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Gonçalina de Magalhães Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designada audiência de 

conciliação para o dia 01 de 0utubro de 2018, às 09h40min, bem como 

INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118465 Nr: 607-87.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenir Gonçalina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designada audiência de 

conciliação para o dia 01 de 0utubro de 2018, às 09h20min, bem como 

INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118462 Nr: 604-35.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida de Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se redesignada audiência de 

Conciliação, para o próximo dia 01 de Outubro de 2018, às 10h00min, 

perante este Juízo e Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119038 Nr: 720-41.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Vicente de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Cristina Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se redesignada audiência de 

conciliação, para o próximo dia 01/10/2018, às 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119038 Nr: 720-41.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Vicente de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Cristina Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de Mandado de Citação, no valor de 

R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147969 Nr: 7930-12.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Grazielli Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Sebastião Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Requerente, da audiência de conciliação, redesignada para o 

dia 03 de setembro de 2018, às 10:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157685 Nr: 3245-25.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Matos Eubank de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada para o fim de 

determinar que a empresa demandada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante, bem como determinar que a reclamada se abstenha de incluir 
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o nome da reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, tão somente em relação a fatura em discussão nos presentes 

autos, referente ao mês em discussão nos presentes autos (vencimento 

em 30.05.2018).Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que 

dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334).Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 

344).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155245 Nr: 2345-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gonçalves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista a juntada de ref. 10, ACOLHO as declarações formuladas 

pelo autor, para tanto, DEFIRO o benefício da Assistência Judiciária 

gratuita.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do 

NCPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do 

NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30095 Nr: 609-38.2008.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergás Transportes Comercio e Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilce da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Dreyer - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 21,00 

(vinte e um reais), mediante emissão de guia de diligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 134624 Nr: 1812-20.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 INTIMAR o advogado da parte ré, na pessoa do Dr. Sergio Paulo 

Assunção, para tomar ciencia dos termos do despacho de ref. 92.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 73062 Nr: 2009-82.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548/MT

 ... Ante ao exposto, considerando que o acusado mudou de endereço 

sem comunicar previamente este juízo, DECRETO a REVELIA de EDMAR 

AUGUSTO RODRIGUES , nos termos do art. 367, in fine, do Código de 

Processo Penal. Determino o regular prosseguimento do feito, razão pela 

qual oportunizo vista dos autos ao Advogado do réu para, acaso entenda 

necessário, adite os memoriais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

Ademais, junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do 

acusado, devidamente atualizada.Intime-se o Advogado.Cientifique-se o 

Parquet. Decorrido o termo estacada, conclusos para sentença.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73062 Nr: 2009-82.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548/MT

 INTIMAR o parte requerida para acaso entenda necessário, adite os 

memoriais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158379 Nr: 3523-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguacerito Leather Comercio de Couros LTDA,, 

Lauzimar Fernando Morandi, Vivaldo da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Acezino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Indenizatória por Área 

Turbada c/c Pedido de Liminar de Interdito Proibitório proposta por 

AGUACERITO LEATHER COMÉRCIO DE COUROS LTDA em face de 

ANTÔNIO ACEZINO DA CRUZ.

 Afirma o autor que é legítimo proprietário há aproximadamente 12 anos 

dos imóveis de matrículas 13.798 e 13.931, sendo que o segundo foi 

cedido pela Prefeitura desta urbe.

Sustenta que o requerido vem invadindo a posse do requerente sem 

qualquer justificativa, causando danos a propriedade, caracterizando 
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turbação.

Requereu liminarmente a reintegração na posse.

É o relatório.

Decido.

Analisando o caso concreto, a fim de se evitar consequências mais 

gravosas, com fundamento no art. 562 do CPC/2015 designo Audiência de 

Justificação para o dia 25 de julho de 2018 às 16h00min, momento em que 

será analisada a liminar pleiteada.

Cite-se o requerido para acompanhar a audiência de justificação, 

advertindo-o que o prazo para contestar somente fluirá a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não o pedido de liminar (CPC, art. 562, 

última parte).

Considerando que não há provas nos autos da impossibilidade 

momentânea para o recolhimento de custas pelos autores, bem como a 

hipossuficiência temporária da parte requerente, INDEFIRO o pedido de 

pagamento de custas ao final do processo. Por consequência, 

DETERMINO o pagamento das custas no prazo de 72 horas, sob pena de 

cancelamento da audiência designada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59586 Nr: 1502-58.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Martinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 420171-P/2018, 

420153-1/2018 e 420146-9/2018, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária 

para apresentar impugnação ou recurso, acerca do levantamento de 

valores nos autos, no prazo de 02 (dois) dias utéis, conforme Provimento 

nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80145 Nr: 1452-61.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Marcio de Morais - Prefeito de 

Pocone-MT, Antonio Sebastião da Costa Marques, Cybelle da Silva 

Gahyva Eubank, Jonathan Benedito Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 Intimar as parte requeridas para apresentação das alegações finais, no 

prazo legal, conforme determinado no despacho de fls. 195

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 1061-14.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 420109-4/2018 e 

420298-5/2018, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146703 Nr: 7399-23.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Gonçalves Duarte, Marilce de Campos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Santos de Campos, José Maria de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designada audiência de 

conciliação, para o próximo dia 08 de outubro de 2018, às 10hs20min, 

perante este juízo e Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158379 Nr: 3523-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguacerito Leather Comercio de Couros LTDA,, 

Lauzimar Fernando Morandi, Vivaldo da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Acezino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de audiência de justificação e 

citação, aguardando no setor de expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156594 Nr: 2868-54.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isa Falcão Dorileo, Rudce Fatima Dorileo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Dorileo Junior , Eleonora 

Rodrigues Carvalho Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora nos termos do § 3º do art.334 do NCPC, bem 

como do inteiro teor da decisão de ref. 5. INTIMANDO AINDA, que 

encontra-se designado audiência de conciliação, para o próximo dia 08 de 

Outubro de 2018, às 10h40min, perante este juízo e Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138769 Nr: 3499-32.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDPL, NDPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da decisão de ref. 10, bem 

como para que compareça na audiência de Conciliação, designada para o 

dia 08 de Outubro de 2018, às 10:00 horas, perante este juízo e Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15954 Nr: 891-13.2007.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cid Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilana Cristina da Silva - 

OAB:16.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 ... Ante ao exposto, considerando que o acusado mudou de endereço 

sem comunicar previamente este juízo, DECRETO a REVELIA de CID 

MARCOS DOS SANTOS, nos termos do art. 367, in fine, do Código de 

Processo Penal. Ainda, torno preclusa a produção de prova testemunhal 

pelo acusado e, desde já, dê-se vista aos sujeitos processuais para 

apresentarem memoriais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Ademais, 

junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do acusado, 

devidamente atualizada.Intime-se o Advogado do acusado e a assistente 

de acusação.Cientifique-se o Parquet. Publique-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012975-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO ROSARIO BISPO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017697-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TOMAZ DE REZENDE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEYA STEFANY SANTOS DE JESUS PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018483-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUCIA DA LUZ PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

3M SACOLÃO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 13:40 horas.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000585-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000585-45.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LOURIVAL SOARES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio de sua 

advogada para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, a fim de anexar 

aos autos comprovante de endereço atualizado, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000586-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DA SILVA ANTUNES OAB - MT23918/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000586-30.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: FRANCISCO ANTUNES REQUERIDO: L. P. ENGENHARIA 

EIRELI Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação 

da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com 

as custas do processo, devendo ser juntada aos autos declaração de 

imposto de renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira dos requerentes, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000587-15.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFIM DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000587-15.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SERAFIM DA SILVA PEREIRA Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio de seu 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000588-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS (EXECUTADO)

RAWLLISON BARROS MILHOMEM (EXECUTADO)

JACKELINE DE SOUSA E SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000588-97.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: RAIMUNDO CONDAO 

PINHEIRO BARROS, RAWLLISON BARROS MILHOMEM, JACKELINE DE 

SOUSA E SILVA Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000582-90.2018.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juízo (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000582-90.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA INTERESSADO: ESTE JUÍZO 

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de 

renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira dos requerentes, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STIEVEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAMAR SANTANA DA PAIXÃO BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000064-03.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE STIEVEM REQUERIDO: ISAMAR SANTANA DA 

PAIXÃO BARBOSA Defiro o pedido retro. Designo nova data para tentativa 

de conciliação entre as partes para o dia 22 de agosto de 2018, às 

12h30min (horário oficial de MT). Intime-se a parte requerida por AR. A 

parte autora será intimada por intermédio do advogado constituído. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DA CUNHA MORAES (REQUERENTE)

LUZDALVA TEIXEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COSMO FESTOZO FILHO (REQUERIDO)

GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000204-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA 

MORAES REQUERIDO: GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO, JOAO COSMO 

FESTOZO FILHO Defiro o pedido feito na audiência retro. Assim sendo, 

determino a suspensão do feito até a data de 15 de agosto de 2018. 

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intimem-se a parte autora para se manifestar nos autos, especialmente 

quanto à realização de acordo extrajudicial. Caso não tenham pactuado 

acordo, o prazo para apresentação de contestação começa a partir de 

15.08.2018. Por fim, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DA CUNHA MORAES (REQUERENTE)

LUZDALVA TEIXEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COSMO FESTOZO FILHO (REQUERIDO)

GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000204-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA 

MORAES REQUERIDO: GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO, JOAO COSMO 

FESTOZO FILHO Defiro o pedido feito na audiência retro. Assim sendo, 

determino a suspensão do feito até a data de 15 de agosto de 2018. 

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intimem-se a parte autora para se manifestar nos autos, especialmente 

quanto à realização de acordo extrajudicial. Caso não tenham pactuado 

acordo, o prazo para apresentação de contestação começa a partir de 

15.08.2018. Por fim, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-28.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS GOMES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000127-28.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ISAIAS GOMES RAMOS REQUERIDO: AGRICON Intime-se a 

parte autora, para, querendo, apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal. Com a juntada, tornem conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000338-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. E. (REQUERENTE)

C. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000338-64.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JULIANA FERREIRA ELIAS, CLEITON GOMES FERNANDES 

Cuida-se de pedido de decretação de divórcio consensual em que as 

partes acordaram, tão somente, quanto à dissolução do vínculo conjugal, 

vez que durante o matrimônio não tiveram filhos e não contraíram bens. É 

o relatório. Decido. Ante o exposto, JULGO extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto o divórcio de 

JULIANA FERREIRA ELIAS FERNANDES E CLEITON GOMES FERNANDES 

fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a 

mulher voltar a usar o nome de solteira. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Expeça-se o 

respectivo mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente. Ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000073-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 
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56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73469 Nr: 5034-34.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleubia Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Toledo de 

Castro - OAB:MS 17324, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A - 

MT, Thiago Noronha Benito - OAB:MS 11127

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide, porém, apenas a 

parte autora manifestou nos autos, ficando a parte ré, inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98155 Nr: 1572-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado dos termos desta 

ação, para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63931 Nr: 920-52.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDJF, BEFR, WJFR, BFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - 

MT, JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

"Vistos em Correição.

 Defiro o pedido de ref.134, nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 

256, inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 

(trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC).

 Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e nomeio como curador 

especial o Dr. Itiel Gomes Costa (OAB/MT 21499), o qual deverá intimado 

para apresentar contestação no prazo legal.

 Após, abra-se vista ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71346 Nr: 4077-33.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEL LUCAS DO NASCIMENTO, SILMARA 

NASCIMENTO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de MILTON ANSELMO DA SILVA, 

MICHELY LUCAS DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimado, por meio de 

seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao 

teor da certidão de Ref. 37 e nada apresentou aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93702 Nr: 11368-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvio Feitosa de Freitas - 

OAB:16461

 Certifico para os devidos fins, que o exame de DNA foi realizado e o 

laudo juntado nos autos/código 93701 (resultado negativo - Franklin 

Gomes Kleinschmit, não é o pai biológico da menor T. F. D. K), O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82663 Nr: 4652-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olenice Ribeiro da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Ferraz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, para no 

prazo lega, apresentar impugnação à contestação e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96908 Nr: 869-70.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE THIAGO BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74626 Nr: 5504-65.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SABINO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o laudo do exame juntado 

aos autos, e até a presente data, nada foi apresentado a este feito. O 
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referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83083 Nr: 4915-39.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado para no prazo 

legal, efetuar o pagamento do débito alimentar cobrado nestes autos, e 

nada apresentou aos autos, ficando inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69241 Nr: 3040-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE GONCALVES 

FILHO - OAB:45848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 06 (seis) meses de 

suspensão destes autos, sem nenhuma manifestação da parte 

interessada, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69241 Nr: 3040-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE GONCALVES 

FILHO - OAB:45848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96998 Nr: 928-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerida foi citada e intimada dos 

termos desta ação, para querendo, no prazo legal, apresentar 

contestação e nada apresentou aos autos, ficando inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98592 Nr: 1809-35.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C S ROCHA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado e intimado dos 

termos desta ação, para querendo, no prazo legal, apresentar 

contestação é ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94059 Nr: 11595-40.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON SANTANA DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado e intimado dos 

termos desta ação, para querendo, no prazo legal, apresentar 

contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89903 Nr: 9239-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABS, JVDSP, EDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto o teor da certidão do oficial de justiça retro, manifestem-se os 

autores no prazo de 10 dias.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000465-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000465-02.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000467-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000467-69.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000471-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000471-09.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: DIANATAN FERREIRA JORGE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000489-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000489-30.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000495-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000495-37.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000498-89.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000498-89.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000501-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000501-44.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000509-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000509-21.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000512-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000512-73.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000513-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000513-58.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000514-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000514-43.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000515-28.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000515-28.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000516-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000516-13.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000525-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000525-72.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000527-42.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000527-42.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000528-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000528-27.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000529-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000529-12.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000531-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000531-79.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000535-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000535-19.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000545-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000545-63.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000508-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000508-36.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79814 Nr: 2904-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, afim de intimar a parte autora para que informe se 

houve implantação da benesse no prazo de 05( cinco ) dias.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI WINTER (EXECUTADO)

GUIDO SCHMIDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000589-82.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A EXECUTADO: 

GUIDO SCHMIDT, MARLI WINTER Trata-se de ação de execução para 

entrega de coisa com pedido de tutela de urgência requerida em caráter 

antecedente, proposta por Sinagro Prodrutos Agropecuários S/A em 

desfavor de Guido Schmidt e Marli Winter. O exequente aduziu ter sido 

emitida em seu favor, pelos executados, a Cédula de Produto Rural nº 

23-0023-2018, cujo vencimento estava previsto para o dia 1º de março de 

2018. Pontuou o exequente que a dívida contraída teria sido parcialmente 

adimplida, remanescendo a quantia de 13.434 (treze mil, quatrocentos e 

trinta e quatro) sacas de soja em grãos de 60kg cada. Relatou-se na 

exordial que “a quantidade de 13.434 (treze mil quatrocentos e trinta e 

quatro) sacas de soja, devida inquestionavelmente pelos Executados à 

Exequente, oriunda do local de formação de lavoura prevista na CPR foi 

entregue pelo Executado, Guido, em alguns armazéns da região, mas, 

maliciosamente, em nome de terceiros”. Salientou que as produções 

extraídas da propriedade descrita na indigitada CPR teriam sido entregues 

aos armazéns das empresas Cargill Agrícola S/A, Amaggi Exportação e 

Importação LTDA, Louis Dreyfus Brasil S/A e Bunge Alimentos S/A, 

situados na região, sendo que parte das sacas entregues, apesar de 

serem de propriedade do executado, teriam sido colocadas em nomes de 

terceiros, a fim de burlar com o pacto formulado. Diante de tais asserções, 

postulou pela concessão de tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, de sequestro das sacas de soja depositadas nos locais 

informados na exordial. Acostou os documentos contidos às folhas 

36/142. É o relatório. Decido. O art. 799, inciso VIII do CPC/15, arrola, 

dentre outros ônus do exequente, o de pleitear, se for o caso, medidas 

urgentes, desde que preenchidos os pressupostos autorizadores 

previstos no artigo 300, do NCPC, quais sejam, probabilidade do direito e 

receio de dano. Sobre o tema, a doutrina esclarece que “pode o 

exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente dentro do 

processo de execução. Poderá fazê-la desde logo na petição inicial ou a 

qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem de alegar e provar 

a verossimilhança de suas alegações e a urgência na concessão da tutela 

jurisdicional” – (Luiz Guilherme Marinoni e outros, Código de Processo Civil 

Comentado, Editora RT, 3ª Edição, 2017, p. 890). No que dispõe o art. 305 

do CPC/2015, a tutela cautelar em caráter antecedente será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há 

necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização 

imediata ou futura do direito. No caso em tela, verifica-se que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que a inicial trouxe documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, na medida em que a parte 

exequente comprova a alegada dívida, por meio da Cédula de Produto 

Rural – CPR nº 23-023/2018, encartada ao feito às folhas 71/76, a qual 

obrigou os executados a entregar aos exequentes cerca de 2.089.020 Kg 

de soja no dia 1º de março de 2018. Observa-se, ainda, que registrou em 

cartório, sua preferência, em penhor de 1º grau, no tocante à matrícula n. 

2.065, registradas no Cartório de Registro de Imóveis do município de Porto 

Alegre do Norte-MT. Ademais, verifica-se que a Cédula de Produto Rural 

venceu em 1º de março de 2018, bem como que o Relatório de Lavouras 

Penhor de Safra 2017/2018, nº 0004/2018, acostado às folhas 84/126, 

constatou que a propriedade do executado (Fazenda Recanto Nelore) 

realizou as colheitas no período de fevereiro à março/2018 e sacas de 

soja estão sendo entregues em nome de terceiros (Rural Agricultura no 

Vale LTDA e Derso Portilho Vieira) e depositadas em locais diversos do 

estabelecido no contrato, configurando, assim, o perigo de dano, uma vez 

que, não seja deferida a medida cautelar, os grãos em questão podem se 

esvair, impedido o cumprimento e a satisfação da CPR outrora avençada. 

Demonstradas as situações específicas, no caso concreto, providos 

elementos capazes de evidenciar os requisitos autorizadores a embasar o 

pleito, impõe-se o acolhimento da medida de tutela cautelar de sequestro, 

justificando-se a pronta constrição de bens do devedor. Nesse sentido: 

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE 

COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENTREGA DE SOJA - 

LIMINAR DE ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO OFERTADA - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida 

há mais de ano, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o 

produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a 

alienação a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar 

de arresto.” (TJMT, AI 47435/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, 

Publicado no DJE 06/06/2016). Por fim, observa-se que inexiste perigo de 

irreversibilidade do provimento, cuidando-se de pedido de sequestro, 

repasse e guarda dos grãos ao autor, credor cedular, no curso da lide, o 

que poderá perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença de 

mérito, até mesmo porque eventual lesão que a parte requerida possa vir a 

sofrer é tão somente de ordem patrimonial, podendo ser satisfeita por meio 

da caução idônea prestada na inicial. Ante o exposto, com amparo no art. 

799, inciso VIII, c/c art. 300, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente e determino o sequestro 

de 14.777,34 sacas de soja de 60 kg cada, que estão sob a posse dos 

executados e dos terceiros Derso Portilho Vieira e Rural Agricultura no 

Vale LTDA e/ou armazéns onde estejam estocando os grãos, devendo 

recair sobre os bens móveis indicados e ficando a parte autora como 

depositária dos mesmos, podendo serem entregues às custas da 

demandante, nos armazéns por si indicados, no momento da efetivação do 

sequestro. Cabe salientar que os grãos deverão, impreterivelmente, serem 

sequestrados nas áreas da matrícula de nº 2.065, Fazenda Recanto do 

Nelore, localizada na zona rural do município de São José do Xingu/MT, 

registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do 

Norte-MT, e/ou nos armazéns que se encontram armazenados. Deverá, o 

Sr. Oficial de Justiça, avaliar os bens sequestrados. Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça atentar-se para as prerrogativas indicadas nos parágrafos do 

artigo 212, do Código de Processo Civil, bem como utilizar-se de reforço 

policial e arrombamento, em sendo necessários, devendo, sempre, imperar 

a circunspeção e ponderabilidade. Após a efetivação do sequestro, nos 

termos do art. 806 do NCPC, citem-se os executados para, em 15(quinze) 

dias, satisfazer a obrigação. Frise-se que, por se tratar de zona rural, 

mostra impertinente o pedido do autor para citação via AR, razão pela qual 

deverá ser expedido o competente mandado de citação. Nos termos do 

art. 85, §1º, do NCPC, fixo em 10% os honorários advocatícios sobre o 

valor da causa. Deixo de estabelecer multa pecuniária diante do 

deferimento do sequestro, como também em razão da previsão do art. 

806, §1º, do NCPC constituir uma faculdade do órgão julgador. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de julho de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTOS NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000474-61.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TEREZINHA SANTOS NETA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação para reconhecimento 

de união estável, cumulada com ação para concessão de pensão por 

morte. A autora aduziu ter vivido em regime de união estável com Idalêncio 

Carneiro da Silva, tendo o enlace perdurado do ano de 1986 até o advento 

do óbito do instituidor do benefício, ocorrido em 2014. Ressai da exordial 

que a requerente teria pleiteado administrativamente a concessão de 
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pensão por morte, contudo, seu pleito teria sido indeferido sob arguição de 

“Falta da qualidade de dependente.”. Diante de tais asserções, a 

requerente pugnou pela concessão de tutela de evidência, a fim de que o 

benefício seja imediatamente concedido pela ré. Tangente ao mérito, 

postulou pela procedência da demanda, confirmando-se, assim, a tutela 

pretendida. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, tangente 

ao pleito de concessão de tutela de evidência, formulado com arrimo no 

artigo 311, inciso, do CPC, constata-se que não merece ser acolhido. Isso 

porque, no caso em exame, não se verifica a presença do “abuso do 

direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte” à que alude 

o indigitado diploma legal. Desse modo, sem maiores digressões, INDEFIRO 

A TUTELA DE EVIDÊNCIA pretendida pela requerente. De outro norte, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Cite-se a autarquia ré para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente contestação. Após, volvam-me conclusos. 

Porto Alegre do Norte/MT, 19 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000598-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000598-44.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA 

Trata-se de ação para busca e apreensão promovida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de ITALLO 

KAIRON LOPES DA SILVA. Consta nos autos que as partes entabularam 

contrato de alienação fiduciária de um veículo automotor identificado com o 

CHASSI WV1DB42H6B8058047 e PLACA MWO 1836. Os autos registram 

que o valor financiado foi de R$ 52.175,04 (cinquenta e dois mil, cento e 

setenta e cinco reais e quatro centavos), tendo as partes pactuado que o 

pagamento se realizaria por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais. Aduziu o autor que o requerido teria deixado de efetuar o 

pagamento desde a 1ª parcela, vencida em 27/01/2018. A parte 

requerente tentou notificar a requerida por meio de carta registrada com 

aviso de recebimento, acerca da mora no adimplemento de suas 

obrigações decorrentes do contrato de alienação fiduciária, contudo, 

restou o ato frustrado. Na sequência, a parte autora lavrou, junto ao 2º 

Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT, instrumento de 

protesto em desfavor da parte requerida, onde constou que ela está em 

mora e o montante devido, que seria R$ 5.770,74 (cinco mil, setecentos e 

setenta reais e setenta e quatro centavos). Diante da inércia da parte 

requerida e diante do esgotamento dos meios para obter o pagamento do 

débito, a parte requerente ajuizou presente ação em que pediu a tutela de 

urgência consistente em busca e apreensão do bem dentre outras 

consequências decorrentes da mora. É o breve relato. Decido. O 

Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o proprietário fiduciário 

ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida 

pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” 

Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio de Instrumento 

de Protesto, DEFIRO A LIMINAR e determino a expedição de mandado de 

citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação. 

Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e 

apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte 

requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Poderá o senhor 

oficial de justiça usar as faculdades previstas no artigo 212 do Código de 

Processo Civil e utilizar de reforço policial caso seja demonstrada a 

necessidade, ficando também autorizado arrombamento caso se 

sobreponha obstáculo para a apreensão do bem. Em tempo, deverá o 

meirinho, no ato da citação da parte requerida, cientifica-la que de que 

esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, para 

purgar a mora, efetuando o pagamento integral do débito, caso contrário a 

propriedade se consolidará em favor do requerente. Outrossim, o prazo 

para a apresentação de defesa é de 15 (quinze) dias, a contar do 

cumprimento da liminar. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

Alegre do Norte/MT, 20 de julho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000216-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO TSCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000216-51.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ALFREDO TSCHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Processo n. 

1000216-51.2018.811.0059 Requerente: ALFREDO TSCHA Requerido: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Alfredo Tscha em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. O requerente 

afirmou ter atingido 60 (sessenta) anos de idade, aduzindo trabalhar em 

meio rural desde tenra idade. Citado, o requerido apresentou contestação, 

nada dizendo com relação a estes autos, apenas reunindo comentários à 

legislação previdenciária. Por conseguinte, foi realizada audiência de 

instrução, ocasião em que foram inquiridas duas testemunhas arroladas 

pela parte autora. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o autor acostou ao feito 

certidão emitida pelo INCRA, na qual constou que o requerente desenvolve 

atividades rurais em regime de economia família no PA Confresa Roncador 

desde 13/02/2015. O requerente acostou sua ficha de inscrição junto ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitorino, cuja admissão ocorreu em 

31/07/1974. Foram apresentadas as certidões de nascimento dos filhos do 

requerente, datadas do ano de 1998, em que o autor foi qualificado como 

agricultor. Foi apresentado um contrato de cessão de direitos 

possessórios relativos a um lote rural, em que a cônjuge do requerente, 

Valdirene Rodrigues da Silva Tscha, consta como cessionária. Frise-se 

que o documento está datado de 28/05/2012. Em nome da cônjuge do 

autor foi apresentada, também, declaração emitida pela Prefeitura 

Municipal de Confresa, em que foi circunstanciado que Valdirene 

desenvolve atividades campestres no PA Canto Galo. O documento suso 

está datado de 17/01/2013. Junto da exordial o requerente apresentou, 

ainda, atestado de vacinação contra brucelose, cuja aplicação ocorrera 

em 15/05/2017. Demais disso, foram acostadas diversas notas de compra 

de produtos para uso no campo. Na audiência de instrução e julgamento, 

ambas as testemunhas inquiridas perante este Juízo, senhor Sérgio 

Niesciuer e senhora Gleci Scheffler, foram firmes em afirmar conhecer o 
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requerente há mais de 30 (trinta) anos, relatando que em todo este período 

teria sido desenvolvido atividades campestres. As testemunhas afirmaram 

que o requerente teria, há mais de 30 (trinta) anos, chegado ao município 

de Vila Rica/MT, passando a exercer, juntamente com sua família, labor 

campestre, sendo que após 10 (dez) anos teria se mudado para o Estado 

de Goiás, local em que teria mantido sua qualidade de lavrador, posto que, 

juntamente com sua nova cônjuge, vivia e laborava em um lote rural cedido 

por terceiro. Ambas as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o 

requerente teria retornado ao Estado de Mato Grosso no ano de 2010, 

passando a morar na zona rural do município de Confresa/MT, local em 

que reside até os dias atuais. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 

do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016) O regime de economia familiar O regime de 

economia familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade de 

segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e mútua 

dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a jurisprudência dos 

tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as provas em relação à 

condição de segurando especial de um membro, salvo raras exceções, 

comunicam-se e se estendem aos demais membros do grupo familiar. 

Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais julgados 

existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de 

atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, 

não descaracteriza a condição de segurado especial dos demais. O art. 

9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de segurado especial 

somente o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, 

a contar do primeiro dia do mês em que for enquadrado em qualquer outra 

categoria.”(STJ, AgRg no REsp 1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 28/02/2011) “O trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, 

incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção 

à regra geral fixada no item anterior, a extensão de prova material em 

nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando 

aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o 

de natureza urbana.” (STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 

19/12/2012) A carência Considerando que ficou demonstrado que o autor 

manteve, durante um longo tempo, o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer ao requerente a condição 

de segurado especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) A inscrição na Previdência Social A 

inscrição na Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no 

caso de segurando especial, para se fazer jus ao beneficio de 

aposentadoria rural. Essa condição, por si só, também não autoriza o 

afastamento do direito ao benefício. Isso porque, tendo ficado 

demonstrado o efetivo exercício de atividade rural como segurada 

especial, em regime de economia familiar, não pode ser responsabilizada 

por filiação a Previdência Social e nem por eventuais contribuições sociais 

não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em que o segurado 

ajuizou a presente ação em face do indeferimento administrativo de 

aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia sustentou 

insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo o autor demonstrado, por documentação legítima laborar em meio 

rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que a autora permaneceu e ainda 

permanece trabalhando no campo, como trabalhadora rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. Decadência 

“Vale ressaltar que não há decadência do direito ao benefício, já que o 

caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato 

concessório, isto é, de benefício já em manutenção. Daí decorre que o 

segurado pode, a qualquer tempo, requerer, judicial ou 

administrativamente, benefício cujo direito tenha sido adquirido a bem mais 

de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de Direito Previdenciário – teoria e 

questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 2011, p. 537). Considerando 

estas fundamentações, não há falar em decadência do direito aqui 

discutido. Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 

em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 27/07/2017, há que se considerar que 

há direito à percepção de parcelas a receber pelo autor. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, aplica-se o índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos 

em Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado da 

autora honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por 

cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os 

termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a parte ré 
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a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 12 de julho de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 3130-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES, Maria 

Cicera do Nascimento Rocha Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, INTIMO a 

defesa dos réus EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES e MARIA CICERA 

DO NASCIMENTO ROCHA SENA, por intermédio de seu advogado, Dr. 

Marcos Vinícius Almeida Guerra - OAB/MT nº 23483, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71100 Nr: 3986-40.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Martins da Silva Neto, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 (...) não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo 

questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e designo 

audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade. Determino que seja 

ouvida a perita Dra. Anny C. Prestes de Oliveira como testemunha do juízo, 

razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova pericial.Oficie-se 

ao Hospital Municipal de Confresa-MT, conforme requerido pelo acusado 

na resposta à acusação. Retifique-se no sistema Apolo o nome da 

vítima.Intimem-se as partes e testemunhas arroladas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92390 Nr: 10652-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por 

Alexander Dos Santos, consistente em um aparelho celular, marca: Iphone 

07 e a quantia de R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais) – (ref. 13).

 O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ref. 20).

Pois bem.

Verifico o que os objetos apreendidos interessam ao processo, haja vista 

que os autos de Inquérito Policial (cód. 95894) encontram-se em carga 

para o MPE, sendo que até a presente data não foi oferecida denúncia, 

razão pela qual tais objetos se tornam imprescindíveis às investigações do 

crime em tela (tráfico de entorpecentes). Assim, em consonância com o 

parecer ministerial e conforme dispõe o artigo 118 do CPP, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de ref. 13.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71100 Nr: 3986-40.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Martins da Silva Neto, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal, determino a citação 

do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias.

 Conste no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que for necessário para a defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de oito, qualificando-as e requerendo a intimação, quando 

necessário (CPP, art. 406, § 3º).

 Após a apresentação da defesa, se houver alegações de matérias 

preliminares ou juntada de novos documentos, vista dos autos ao 

Ministério Público para, em cinco dias, manifestar (art. 409, CPP).

 O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, § 4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Defiro o requerimento ministerial para providências em relação à perícia 

complementar da vítima.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66097 Nr: 1762-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICARO ARAÚJO ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK SINARA RESENDE DE 

OLIVEIRA - OAB:20245/O, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Considerando que este magistrado está vinculado à Justiça Eleitoral, bem 

como entre os dias 10 e 14 de setembro irá realizar visitas correcionais às 

zonas eleitorais desta Comarca, redesigno a audiência retro para o dia 24 

de outubro de 2018, às 18h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

Expeça-se mandado de intimação à testemunha Brunielli, atentando-se, 

todavia, ao endereço fornecido pelo Parquet (ref. 98). Na sequência, 

oficie-se requisitando a testemunha Tony Alves Ferreira.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências para realização da solenidade.

Assim sendo,

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31623 Nr: 1950-48.2016.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.
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Considerando a legitimidade das razões lançadas na petição de ref. 188, 

RATIFICO os honorários advocatícios outrora arbitrados, de modo que 

DETERMINO a expedição da respectiva certidão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1817 Nr: 549-73.2000.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altivani Ramos Lacerda - 

OAB:2.304, Luciana Alcântara - OAB:5276-MT, Luiz Ricardo 

Alcântara - OAB:4922-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walmir Antonio Pereira 

Machiaveli - OAB:4284/MT, Willian Pereira Machiaveli - OAB:4617

 Processo n.º 549-73.2000.811.0019

 Código n.º 1817

Vara Única

Vistos em Correição.

Em petitório de fl. 337 o autor requer esclarecimento quanto à intimação 

recebida. Contudo, como consta em certidão de fls. 336, que a referida 

intimação foi expedida equivocadamente, razão pelo qual determino que 

seja desconsiderada.

Com isso, voltem os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

 Após, ao arquivo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1675 Nr: 233-60.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayme Benevides Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470-MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 233-60.2000.811.0019

 Código n.º 1675

Vara Única

Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que o exequente não foi intimado da 

decisão de fl. 215.

Sendo assim, intime-se o exequente, no prazo legal, do teor da decisão 

supramencionada e para requerer o que entender de direito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo..

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 484 Nr: 1-41.1989.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso José Wailand, Noeli Treuherz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, João Gonçalo de Moraes Filho - OAB:, Mônica 

Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT, Natália Maria Pereira dos Santos - 

OAB:, Wilerson Verano de Aquino Sousa - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neif Aniz Yehia Aramuni 

Júnior - OAB:21.901-ES, Sonir Belém Nunes - OAB:3497-B/MT

 Processo n.º 1-41.1989.811.0019

 Código n.º 484

Vara Única

Vistos em Correição.

Intime-se o exequente, no prazo legal, para requerer o que entender de 

direito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo..

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13757 Nr: 235-10.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Souza Malfato, Sílvia Baldisera Malfato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter A A Friedrichs e sua esposa, Willi Nagel 

e sua esposa, Volmir Elton Scheffler, Antonio Lázaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Herrera de Oliveira - 

OAB:14.867/MT, Orlando Geraldo de Oliveira - OAB:18619-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Inês Andruchak - 

OAB:15178/O/MT, Elcio Lima do Prado - OAB:4757, Elizangela Braga 

Soares Altoé - OAB:16.126/O

 (...) Sabe-se que “a habilitação ocorre quando, por falecimento de 

qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no 

processo” - CPC, art. 687, sendo que poderá ser requerida: I - pela parte, 

em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, 

em relação à parte – CPC, art. 688.Portanto, considerando a legitimidade, 

RECEBO a petição de habilitação, de modo que SUSPENDO a tramitação 

deste processo a partir de então, e DETERMINO a citação da parte 

requerida, para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias procedendo à 

habilitação com os documentos que entender necessário, nos termos do 

que disciplina os arts. 689 e 690, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).Após, vistas à parte requerente para 

se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias.Após, conclusos para 

decisão sobre a habilitação. No que tange às demais matérias prejudiciais, 

informo que serão analisadas no momento da decisão da habilitação.Por 

fim, como consectário lógico da suspensão, determino a retirada de pauta 

a audiência outrora designada para o dia 20/07/2018, devendo a 

Secretaria informar aos patronos das partes, via telefone e, também, por 

intimação via DJE ou pessoal, caso haja comparecimento de qualquer das 

partes em cartório, da respectiva decisão. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto dos Gaúchos, 18 de julho de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5897 Nr: 269-29.2005.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinelson Ribeiro Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Arruda Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:6539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 269-29.2005.811.0019

 Código n.º 5897

Vara Única

Vistos em Correição.

Trata-se de petitório de fl. 163, no qual o executado informa que o bem 

objeto da penhora, ainda se encontra com restrição junto ao Cartório de 

Imóveis.

Tendo em vista que houve extinção da execução, em virtude de quitação 

do débito em acordo extrajudicial, oficia-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para que proceda a 

desconstituição da penhora do imóvel objeto da presente execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, arquive-se os autos.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella
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Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1864 Nr: 391-18.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinelson Ribeiro Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Arruda Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:6539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 391-18.2000.811.0019Código n.º 1864Vara ÚnicaVistos em 

correição.Trata-se de petitório do exequente (fls. 216), no qual informa 

que fora protestado indevidamente no Cartório de 1° Ofício de Porto dos 

Gaúchos, devido a um débito referente às custas finais deste processo, 

alegando que as supraditas custas ficaram sob a responsabilidade do 

executado e, não, do exequente. Requere, finalmente, a suspensão do 

indevido protesto. Compulsando os autos, verifico nos documentos 

acostados pela exequente à fl. 217 o protesto se encontra no Cartório do 

2° Ofício. Foi certificado à fl. 208 que as custas processuais ficariam a 

cargo do exequente, sendo logo retificado á fl. 209v, intimando-se a parte 

executada para que procedesse o recolhimento das referidas custas no 

prazo legal. Fato que não ocorreu, conforme certidão de decurso do prazo 

(fl. 211), razão pelo qual, foi encaminhado para a Fazenda Pública 

Estadual este débito, para eventual inscrição e execução fiscal.Ocorre 

que foi expedida certidão de débito para custas judiciais, constando como 

devedor o Sr. Marinelson Ribeiro Veloso (exequente), conforme fl. 

214.Verifico ainda, que no documento acostados pela exequente à fl. 217, 

o protesto encontra-se no Cartório do 2° Ofício desta Comarca.Diante da 

constatação, determino seja comunicado imediatamente à Central de 

Arrecadação responsável do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso sobre o ocorrido, bem como, como cautela, desde já seja oficiado 

ao Cartório de 2° Ofício de Porto dos Gaúchos para que suste, 

imediatamente, os efeitos do protesto. Sem prejuízo, determino à Central 

de Arrecadação e arquivamento deste fórum, para que retifique os dados 

do devedor, emitindo a correta certidão de débito e comunique ao setor 

responsável, a fim de que este providencie o necessário para o 

cancelamento do mencionado protesto.Após, remetam-se estes autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Porto dos 

Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 462 Nr: 28-70.1996.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Arno Marcos Schuck, Dilmar Antonio Schuck, Edson Marcos Schuck, 

Ernani Luiz Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Processo n.º 28-70.1996.811.0019

 Código n.º 462

Vara Única

Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, e à vista do trânsito em julgado do 

v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, o qual anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à 

origem para regular prosseguimento da execução, DETERMINO a intimação 

do exequente, no prazo legal, para requerer o que entender de direito.

 Ademais, atente-se ao cadastro requerido em fl. 259.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 20-34.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Vivian Jabra Anfer Pinto Costa, 

Rubens de Castro Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20-34.2012.811.0019

Código nº 13540

Vara única

Vistos em correição.

Com vistas ao teor da petição retro, DEFIRO o pedido de suspensão do 

processo até o prazo de 27/12/2018.

Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

Após o transcurso do referido prazo, intime-se a parte exequente para 

dar regular andamento ao feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21305 Nr: 346-57.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mainardi & Mainardi Ltda-ME, Eduardo Oberlan 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - OAB:6562-B

 . Assim, não se vislumbra a omissão ventilada pela parte sucumbente, 

uma vez que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da 

sentença e sua conclusão, tendo o juiz sentenciante entendido pela 

prescrição e julgado extinto o feito com resolução de mérito. Ademais, 

pretende a parte recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o 

que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. Consigno, 

portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão de mérito, ou 

seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede 

de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, destaque acrescido)Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial.3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela UNIÃO, por não visualizar 

qualquer omissão ou obscuridade na sentença.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 16 de julho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11248 Nr: 196-81.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel & Cia Ltda-EPP, Angélica Letícia 

Gabriel, Ana Paula Gabriel, Ana Julia Durigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Flavinia Gomes Santos Boulhosa - OAB:, 

Lidinalva Alves Martins - OAB:, Renata Cochrane Feitosa - 

OAB:Mat.1.527.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VINICIUS FERNANDES 

DE ABREU - OAB:12390/O

 Processo n.º 196-81.2010.811.0019

Código n.º 11248

Vara Única

 Vistos em Correição.

Trata-se de petição acostada às fls. 205, em que a parte exequente 

requer o desbloqueio do valor penhorado via Bacenjud.

Pois bem. Defiro o pedido retro, a fim de promover o desbloqueio dos 

valores outrora bloqueados, expedindo-se alvará para parte cujas contas 

foram bloqueadas.

Apos, vistas dos autos à União pra fins de prosseguimento da execução 

fiscal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 16 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6864 Nr: 33-43.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arno Marcos Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Manoel Tavares de Menezes Netto - OAB:, 

Maria Emília Arruda - OAB:11342-A/MT, Marisol Néspoli - 

OAB:7423/MT, Robert Luiz do Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 Processo n.º 33-43.2006.811.0019

Código n.º 6864

Vara Única

Vistos em correição.

DEFIRO o petitório de fl.126 e determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 1 (um) ano. Após o transcurso do referido prazo sem 

manifestação das partes, determino desde já o arquivamento do feito nos 

termos do art. 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 16 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27923 Nr: 236-53.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza Santiago de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 236-53.2016.811.0019

 Código nº 27923

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural com pedido de 

Antecipação de Tutela, ajuizada por MARIA CLEUSA SANTIAGO DE 

SOUZA em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando ter preenchido os requisitos 

necessários para a concessão do benefício ora pleiteado.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

Defiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela autora 

na inicial.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 15 de março de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27923 Nr: 236-53.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza Santiago de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que diante da interposição do Recurso de apelação, 

procedo a INTIMAÇÃO do apelado/autora, para apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, os autos serão remetidos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme dispõe 

o art. 1010 §3º do NCPC. /vc/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27923 Nr: 236-53.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza Santiago de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 e Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 a Sra. MARIA 

CLEUZA SANTIAGO DE SOUZA, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento administrativo.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 
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prestação se tornou devida.

Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada do autor, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais 

que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, de modo que concedo a Tutela Antecipada requerida nesta 

audiência.

 Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 

1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data (proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° 

do art. 85 do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não 

incidem sobre prestações vincendas).

Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do volume processual, em virtude da 

região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela 

qual as sentenças são ilíquidas.

Assim em uma análise superficial, considerando a de início do beneficio e 

a data de início do pagamento na data da sentença, o valor devido 

referente a este período não ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, 

DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, 

ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC.

Saem a parte autora e sua advogada intimadas. Intime-se o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nada mais. 

Eu__ Nilza Rodrigues Gonçalves, Gestora Administrativa 3, o digitei e faço 

imprimir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27923 Nr: 236-53.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza Santiago de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 236-53.2016.811.0019

Código nº 27923

Vara Única

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por MARIA CLEUZA SANTIAGO DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando para 

tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

A inicial foi recebida em decisão de fl.28, ocasião em que foi deferida a 

benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora. Na mesma 

ocasião, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do princípio rebus sic stantibus.

 O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente citado, deixou 

de apresentar contestação, colacionando aos autos documentos de 

fls.38/42.

 .

 Parte autora apresentou manifestação à fl.45.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/01/2017, às 16h00min.

INTIME-SE a parte autora para conhecimento da data supra, informando 

que o rol testemunhal deverá ser apresentado com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

Porto dos Gaúchos/MT, 06 de outubro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27923 Nr: 236-53.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza Santiago de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do Requerente, por seu advogado(a), para 

manifestar-se nos autos, no prazo legal, acerca da certidão de decurso 

do prazo do requerido sem apresentação de contestação, para posterior 

conclusão dos autos. #vcmb#

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12833 Nr: 583-62.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduarda Aparecida Morais e outra, representadas por 

Ednalva Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - OAB:1378646

 Processo n.º 583-62.2011.811.0019

 Código n.º 12833

Vara Única

Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, e à vista do trânsito em julgado do 

v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o 

qual deu parcial provimento à remessa oficial, tão somente para afastar a 

cominação da multa, DETERMINO o arquivamento dos autos, ressalvando a 

possibilidade de cumprimento de sentença, caso requerido pelo autor.

 Intimem-se.

 Após, ao arquivo.

Porto dos Gaúchos/MT, 16 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 447 Nr: 25-18.1996.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celestino dos Santos Pereira, Antonio Ladislau 

Pereira, Divo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aécio Pereira Júnior - 

OAB:5.854-A, Walney Alves Diniz - OAB:16.562-GO

 Processo n.º 25-18.1996.2006.811.0019

 Código n.º 447

Vara Única

Vistos em Correição.
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Trata-se de Cumprimento de sentença referente a ação de aposentadoria 

por idade proposta inicialmente por Maria Celestino dos Santos Pereira, 

falecida, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em decisão de fls. 289, houve habilitação e autorização para expedição de 

alvará em nome dos herdeiros e indeferimento do pedido de cobrança de 

honorários advocatícios por parte do causídico José dos Santos Neto.

O herdeiro Antônio Ladislau Pereira, requereu, em petição de fl. 290, que o 

alvará fosse expedido somente em nome de Divo Pereira da Silva, 

juntando procuração pública outorgando poderes para que este o 

represente na presente demanda.

 Agravo de Instrumento interposto pelo advogado Dr. José dos Santos 

Neto, devido ao seu inconformismo acerca da decisão de fls. 289.

 Importante salientar, que as partes habilitaram nova advogada para 

prosseguir com o feito, conforme procurações de fls. 252/253.

Assim sendo, o alvará expedido em nome de Divo Pereira da Silva (fl. 

292), fora entregue em mãos à advogada Dra. Tatiane Felipetto em 

18/11/2014, conforme certidão de fl. 292v.

Em acórdão do agravo de instrumento (fls. 308/315), fora dado parcial 

provimento ao recurso, reduzindo para 30% (trinta por cento) os 

honorários advocatícios contratuais do valor recebido pelos autores.

Neste caso, não existe mais obrigações a serem cumpridas, devendo o 

causídico postular em via própria o pedido de cobrança de honorários, 

sobre eventual saldo devedor por parte dos requerentes.

Sendo assim, remetam-se estes autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31069 Nr: 1575-47.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaral Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Deyvid Neves Delbom - OAB:17788/MS, Thais 

Machado de Sousa - OAB:23163/MT, Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a comprovação do endereço atualizado do réu – ref. 99, 

DETERMINO a expedição de Carta Precatória a Comarca de Cuiabá, com o 

fito de proceder ao interrogado do acusado AMARAL PEDRO DA SILVA, 

consignando nossas homenagens.

Com o retorno da missiva, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA e DETERMINO que os autos sejam enviados/remetidos, 

sucessivamente, à acusação e intimada a(s) defesa(s) para que 

apresentem por memorial, suas derradeiras alegações, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Por fim, os autos deverão ser conclusos para que seja proferida a 

sentença – Capítulo VII, Seção 12, art. 1.412, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial 

(Provimento nº 41/2016-CGJ); CPP, art. 404 e parágrafo único, com 

redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26041 Nr: 879-45.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneza Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389/MT

 SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão 

punitiva estatal e absolveu a acusada VANEZA PEREIRA FILHO, alegando, 

para tanto, a existência de omissão no que se refere aos seus honorários 

advocatícios.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, saliente-se que há, no entender deste juízo, desnecessidade 

de intimação da parte adversa, uma vez que a matéria posta a 

esclarecimento gira em torno tão somente dos honorários da defensora 

dativa, sendo prescindível assim a intimação da parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, uma vez que nenhum prejuízo decorrerá 

do julgamento destes aclaratórios.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à 

parte Embargante em sua irresignação. Isso porque, uma vez nomeada 

como defensora dativa por este juízo para o patrocínio dos interesses da 

parte ré, faz jus a nobre judicante aos respectivos honorários.

Não obstante, entendo que a fixação quanto aos honorários da causídica 

deverá ocorrer de forma razoável e proporcional à sua atuação no feito. 

Portanto, diante de tal cenário, entendo como prudente a condenação do 

Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários da defensora dativa 

nomeada, no montante de 10 (dez) URH’s, levando-se em conta a Tabela 

de Honorários Advocatícios elaborada pela Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Mato Grosso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e no mérito DOU-LHES PROVIMENTO para suprir a omissão apontada, e 

condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios à defensora nomeada Dra. Carmem Cristina Garbossa, 

inscrita na OAB/MT sob o n.º 7389, que desde já arbitro no equivalente a 

10 (dez) URH’s. Expeça-se a respectiva certidão em favor da 

patrocinante.

Publique-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado a decisão, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23685 Nr: 9-97.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 .D.1) PENA FINALEm atenção ao disposto no art. 69 do Código Penal, 

aplico a regra do cúmulo material de crimes, de modo que FIXO/DECLARO 

a pena final em 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 15 

(quinze) dias de prisão simples.D.2) REGIME DE CUMPRIMENTO Com base 

no art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 

59, ambos do Código Penal, considerando que o réu não é reincidente, 

estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, para a execução da pena 

privativa de liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições: 

a) as gerais mencionadas nos incisos I a IV do art. 115 da LEP, certo de 

que o comparecimento a juízo deverá ser bimestral;D.3) SUBSTITUIÇÃO 

POR RESTRITIVAS DE DIREITOSEm que pese o tipo penal em estudo trazer 

como elementar a violência ou grave ameaça, observo que, no presente 

caso, não sendo condutas de extrema gravidade e não tendo gerado 

maiores consequências, considerando-se também a pequena pena 

aplicada e a primariedade do réu, é socialmente recomendável a 

substituição da pena privativa aplicada por pena restritiva de direitos. 

Deve ser lembrado que, a despeito do contido no art. 44, inciso I, do 

Código Penal, a jurisprudência tem entendido que a violência intrínseca ao 

tipo penal não afasta, por si só, a possibilidade de substituição por pena 

alternativa.)Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, e na 

forma do artigo 45 e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada por duas penas restritiva de direito, 

consistente em prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo a 

ser destinada à conta judicial para programas sociais e serviço à 

comunidade.D.5) APELO EM LIBERDADEConsiderando o regime aberto 
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fixado e a quantidade de pena fixada, além do que ausentes quaisquer 

motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva, em 

conformidade com os arts. 387 (com redação dada pela Lei nº 

11.719/2008) e 312 do CPP, concedo ao réu o direito de apelar/continuar 

em liberdade, salvo se por “al” não estiver preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25962 Nr: 846-55.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Apolônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pelo causídico, 

DETERMINO a expedição da respectiva certidão de crédito no valor de 5 

(cinco) URH.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42804 Nr: 1723-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEEDCORP PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE 

SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. COMERCIAL AGRICOLA LTDA- EPP, 

DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Ivani Alberti - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT

 Vistos.

Considerando a suspensão da medida cautelar de arresto, conforme 

noticiado no ofício encaminhado pelo juízo deprecante (ref. 20), 

DETERMINO a cessação do cumprimento dos atos, de modo que SE OFICIE 

aquela circunscrição informando tais conjunturas.

Ademais, DETERMINO, ainda, a intimação da parte exequente para que 

efetue o pagamento das diligências da Oficiala de Justiça, conforme 

indicado na certidão de ref. 15.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141386 Nr: 3320-34.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeziel R. da Silva Materiais para Construção - ME, Jeziel 

Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energy Condutores do Brasil Ltda, SEM Asset

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calixto Daguer Neto - 

OAB:16.675-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o requerente a impugnar contestação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39072 Nr: 2777-70.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URF, CCF, PHCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS, EFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO CARVALHO SANTOS, 

brasileiro(a), convivente e atualmente em local incerto e não sabido 

ELIANA FRANCISCA DA CRUZ, Cpf: 02035613175, Rg: 1800401-6, 

brasileiro(a), convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, eis que o feito 

tramita sob o palio da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo.P. R. I. Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia - MT, 05 de março de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDAJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aline de Souza Lima, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 19 de julho de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 133458 Nr: 432-29.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamar Andre Cândido, Dinamar Andre 

Cândido, Sonia Esteris Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 133458

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Banco 

do Bradesco em face de Dinamar Andre Cândido, Dinamar Andre Cândido 

e Sonia Esteris Correa, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Às fls. 37/39, as partes comunicam que celebraram um acordo, e pugnam 

pela homologação do mesmo.

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 37/39, observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 37/39, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

P. R. I.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 23 de agosto de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133718 Nr: 589-02.2016.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Decorrido o prazo, certifique-se, adotando a secretaria as providências 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030023/7/2018 Página 521 de 558



necessárias ao andamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17602 Nr: 501-08.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Madeira J L Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 CÓDIGO 17602

 Vistos em Correição, etc.

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso em face de Industria e Comércio de Madeira J L 

Ltda.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo (fls. 53/54).

 É o relato. Decido.

Pretendia o exequente o recebimento da importância aludida na CDA nº 

2009446 (fls. 05). Após o regular andamento do feito, às fls. 53/54, 

comunica o Exequente a quitação do débito.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do CPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 23/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42870 Nr: 145-03.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Campos Montel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença oposta, homologando o cálculo apresentado à fl. 72, 

mantendo-se íntegro o processo executivo. Conforme entendimento 

sumulado do STJ (Súmula 519), não são cabíveis honorários advocatícios 

pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo a 

fixação de honorários possível apenas no caso de acolhimento da 

impugnação ainda que parcial. Contudo, em que pese o acolhimento parcial 

da impugnação deixo de fixar honorários em benefício do executado, uma 

vez que deixou que cumprir a providência que lhe competia, comunicando 

nos autos na época oportuna a implantação do benefício e a DIP, 

concorrendo para o equívoco da exequente na elaboração da planilha de 

débito, ante o desconhecimento dessa informação. Portanto, foi o próprio 

executado que deu causa à instauração do incidente processual 

(impugnação), em razão da sua inércia. Intimem-se as partes para fins 

recursais. Após, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) em favor 

da exequente, nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-62.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Luiz Antonio Martins em face de Vivo S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Perlustrando atentamente o feito, vislumbro que no termo de 

audiência encartado aos autos fora consignado que a parte promovente 

não compareceu na audiência de conciliação e tampouco apresentou 

justificativa nos prazo solicitado. Desta feita, ante a ausência da parte 

promovente à audiência de conciliação, a presente demanda deve ser 

extinta. O enunciado nº 20 do FONAJE assevera que: ENUNCIADO 20: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Não havendo o 

comparecimento da parte promovente, o art. 51 da Lei nº 9.099/95 é claro 

ao afirmar que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; Nesse viés, a jurisprudência no âmbito dos juizados 

especiais possui entendimento pacífico, vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS 

CIVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO 

AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. JUSTIFICATIVA POSTERIOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/1995. 

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O NÃO COMPARECIMENTO 

DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, REGULARMENTE INTIMADO, 

ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI 

Nº 9.099/1995. A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA À POSTERIORI 

IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, PORQUANTO A DESÍDIA 

DO AUTOR, QUE JÁ SABIA DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO, 

INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO, NÃO TEM O CONDÃO DE 

FAVORECÊ-LO. RESSALTE-SE QUE O RIGOR DA EXIGÊNCIA DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DAS PARTES VISA À BUSCA DE 

CONCILIAÇÃO ENTRE AMBAS, UM DOS FINS MAIORES DO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO 

RECURSO A FIM DE MANTER A R. SENTENÇA RECORRIDA. VENCIDO O 

RECORRENTE, DEVERÁ ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM R$ 200,00 

(DUZENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA (ART. 12 DA LEI 

1.060/1950). ACÓRDÃO LAVRADO CONFORME OS ARTS. 27 DA LEI Nº. 

12.153/2009 E 46 DA LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. 

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Data de julgamento: 

18/10/2011. Acórdão nº 542896 do Processo nº20100111778449acj). 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO a presente ação sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei nº 9099/95. Condeno a promovente 

ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do 

enunciado nº 28 do FONAJE: Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Em contrapartida, isenta a promovente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. P. R. 

I. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 15 de dezembro de 2017. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 27/2018-DF

O Darwin de Souza Pontes, Juiz(a) de Direito da Unidade Judiciária da 

Comarca de Canarana, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Ofício n. 210/2018-CSC/CGJ de 13 de julho de 2018.

R E S O L V E:

REVOGAR a portaria de n°. 20/2018/DF, datada de 7 de junho de 2018, 

que designa o período de 26/7/2018, das 08:00 às 18:00 horas (local) para 

realização da CORREIÇÃO ORDINARIA no Cartório de 2°. Ofício de 
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Querências – MT,.

P. R. Cumpra-se, encaminhando cópia a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado e ao Cartório de 2°. Ofício da comarca de Querências 

– MT.

Querência-MT, 19 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz Corregedor

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34333 Nr: 1323-26.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA PINTO MARTINELLI , GERRI LUCIANO 

MARTIN DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, para intimar a parte autora, via 

DJE, através de seu advogado, para que se manifeste acerca do 

cumprimento negativo da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 2847-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARAISO & BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PARAISO RIBEIRO 

DE PAIVA - OAB:36.471/DF, LEONARDO DE BARROS SILVA - 

OAB:28.004/DF, MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA - OAB:20.413/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o mandado de cumprimento do 

Mandado de Penhora e avaliação e intimação. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56910 Nr: 1170-51.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DOS SANTOS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, 

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2008/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para que 

impugne a contestação apresentada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-09.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO LEAL BARRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000040-09.2018.8.11.0080. REQUERENTE: LUIS FERNANDO LEAL 

BARRA REQUERIDO: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA Vistos. 

Considerando-se o desaparecimento da parte autora (mudou-se de 

endereço sem informar o Juízo), bem como a ausência à audiência de 

tentativa de conciliação, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

por abandono da causa. Não há custas ou honorários advocatícios nesta 

fase. Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010084-36.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SANTANA MELO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO)

AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB OAB - MT0008158A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 68 do CNJ, impulsiono estes autos para 

intimar a(s) Parte(s) para que tomem ciência da expedição de alvará 

eletrônico para levantamento de valores de ID11894607.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-44.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010056-44.2011.8.11.0080. REQUERENTE: CREMONESE WANDSCHEER & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: ELIANA SOARES DA SILVA Vistos (META 2 

CNJ). Relatório dispensado. A ré é revel, nos termos do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em face da revelia, os fatos tornaram-se 

incontroversos, devendo a requerida ser condenada ao pagamento dos 

valores apontados na inicial, bem como dos valores que se venceram no 

curso da demanda. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de condenar a ré a pagar à parte autora o débito 

relacionado na inicial, valor atualizado desde o ajuizamento da ação, com 

juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação. Não há custas 

ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). Republique-se a sentença 

devidamente retificada. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-44.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUCIO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ALMEIDA DE LUCENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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JOZIEL DOS SANTOS DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Sendo assim, de rigor a improcedência do pedido. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi art. 

54, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-42.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUCAS DIESEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DERZBACHER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010049-42.2017.8.11.0080. EXEQUENTE: VALDIR LUCAS DIESEL 

EXECUTADO: JAIR DERZBACHER Vistos. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos por JAIR DERZBACHER em face de VALDIR LUCAS 

DIESEL alegando, preliminarmente, inépcia da inicial ante a ausência de 

título executivo e, no mérito, asseverou que por contrato verbal haviam 

desfeito o negócio, ocorrendo quitação plena, eis que o Embargante teria 

pago o valor total de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), mas gastou 

em torno de R$12.000,00 (doze mil reais) em consertos. Alegou, ainda, 

que esse valor teria que ser descontado do montante que restaria para a 

quitação do contrato. Juntou documentos. A parte embargada apresentou 

impugnação aos embargos alegando, em síntese, que decorrido exatos 2 

anos e 6 meses da aquisição dos veículos, o embargado recebeu uma 

Notificação Extrajudicial via correio, alegando que havia devolvido a 

carreta Reboque em quitação ao contrato, o que não corresponde com a 

verdade. Enfatizou que O embargante utilizou o veículo reboque no valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que após o executado utilizá-lo 

por 2 safras, com inúmeros desgastes, principalmente nos pneus, o 

devolveu ao exequente em face de estar em atraso com as parcelas, 

abatendo 10 parcelas ou seja, R$ 25.000,00. Decido. Analisando 

detidamente os autos, assiste parcial razão ao Embargante. De início, 

ressalte-se que o instrumento que baseia a presente execução é título 

executivo, eis que preenchidos os requisitos fixados em lei (art. 784, 

inciso III, CPC), contendo assinatura do devedor e de duas testemunhas, 

de modo que REJEITO a preliminar aventada. Com efeito, analisando a 

documentação constante dos autos o embargante adquiriu em OUTUBRO 

DE 2014 o caminhão, e os comprovantes juntados como justificativa de 

gastos, tem como data/inicio em 15/05/2015 e o último no dia 27/04/2016, 

ou seja, 1 ano e 6 meses após a aquisição. A parte embargante alega que 

as partes se compuseram amigavelmente, tendo o embargado 

reconhecido que o Embargante havia desembolsado valor considerável em 

consertos no caminhão alienado. Porém, em que pese os judiciosos 

argumentos da parte Embargante, a cláusula sexta do “Contrato Particular 

de Compra e Venda de Veículos” entabulado entre as partes prevê que 

“Após o COMPRADOR ter posse do veículo citado e descrito acima, o 

VENDEDOR não se responsabilizará por qualquer dano que venha surgir 

no veículo”, ressaltando que não há indícios de provas do embargante no 

sentido de se tratar de vícios ocultos de modo a ensejar responsabilização 

do embargado. De qualquer sorte, o contrato de compra e venda está 

assinado pelas partes e por duas testemunhas, com firma reconhecida, o 

que se mostra incontroverso nos autos e coaduna com a interpretação 

legal, doutrinária e jurisprudencial assentes. O devedor tem o direito de 

exigir do credor à prova de quitação do débito. Todavia, se não o faz, 

chama para si a responsabilidade de comprovar que efetivamente quitou a 

dívida, ônus do qual, a embargante, nesse ponto, não se desincumbiu. A 

propósito, PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO 

afirmam que “a quitação, portanto, é primordialmente o meio de prova do 

pagamento. Trata-se, em nosso entendimento, de ato devido, imposto ao 

credor que recebeu o pagamento, no qual serão especificados o valor e a 

espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou de quem por este pagou, 

o tempo e o lugar do pagamento. Concretiza-se em instrumento público ou 

particular, datado e assinado pelo próprio credor ou por representante 

seu. O devedor tem direito subjetivo à quitação, e, caso lhe seja negada, 

poderá reter a coisa, facultando-se-lhe depositá-la em juízo, via ação 

consignatória de pagamento, para prevenir responsabilidade (art. 319 do 

CC-02 e art. 939 do CC-16).” Por derradeiro, consigno que uma vez 

opostos embargos contra a pretensão executiva, abre-se a possibilidade 

de a outra parte (embargado) apresentar causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do interesse do credor, a teor do artigo 373, 

inc. II, do CPC. Desta forma, o embargante não se desincumbiu do ônus da 

prova, pois as meras alegações de quitação pelo acordo verbal realizado 

e valores gastos com consertos do veículo, desacompanhadas de 

qualquer elemento probatório, não são capazes de desconstituir a 

executividade da ação principal. Assim, deve arcar com tal ônus. Isto 

porque, o ônus da prova é regra de juízo, ou seja, de julgamento, cabendo 

ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário 

àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que 

o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume 

o risco caso não se produza. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os embargos à execução opostos, apenas para determinar 

que a parte exequente promova a devida regularização nas pendências 

do contrato celebrado, no prazo 10 (dez) dias, pelo que poderá prosseguir 

com a presente execução. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-28.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MORAIS LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para compelir a requerida a ofertar meios apropriados 

para que o autor possa concluir a Pós-Graduação em Gestão Pública, 

prestando informações acerca do cumprimento ou não das disciplinas e 

do TCC no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou, na hipótese do autor já ter 

cursado toda a grade curricular e apresentado o TCC, seja expedido o 

Certificado de Conclusão do curso de Pós-Graduação em Gestão Pública, 

juntando-se nos autos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

fixação de multa oportunamente, em caso de descumprimento. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-87.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI ROCHTESCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010046-87.2017.8.11.0080. REQUERENTE: MICHELI ROCHTESCHEL 

REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos. Trata-se 

de Embargos de Declaração sob o fundamento de que houve omissão e 

contradição na sentença em relação à multa de R$ 3.191,98 (três mil cento 

e noventa e um reais e noventa e oito centavos), que seria destinada ao 

PROCON, conforme instrução normativa n.º 03/08 da superintendência de 

proteção e defesa do consumidor, não tendo caráter indenizatório ao 

consumidor. Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, 

entendo que a alegação é plausível e merece guarida. Desta forma, 

ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS, para incluir no dispositivo da 

sentença proferida o seguinte teor: “(...) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida na obrigação de pagar à parte autora a quantia indicada na 

petição inicial, acrescidos de juros legais de mora de 1% ao mês e 

correção pelo INPC, a partir do inadimplemento, deduzida a multa de R$ 

3.191,98 (três mil cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos), 
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valor este que será destinado ao PROCON/TO. (...)” P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010042-26.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA FERREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010042-26.2012.8.11.0080. EXEQUENTE: BRASMAT MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ROSANA FERREIRA DA SILVA - 

ME Vistos. Consoante a disposição inserta no artigo 53 , § 4º , da Lei 

9.099 /95, não sendo encontrado o devedor, ou inexistindo bens 

penhoráveis, além de terem sido esgotadas as diligências necessárias, a 

execução será imediatamente extinta, atendendo aos critérios de 

celeridade e economia processual. Ressalte-se que não cabe a 

suspensão do curso processual nos Juizados Especiais. Ademais, em 

caso de o credor localizar bens do devedor passíveis de constrição para 

satisfação do crédito, não há nenhum impedimento legal para que venha a 

promover o desarquivamento do feito para o seu prosseguimento. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, sem prejuízo de 

requerimento posterior e expresso da parte autora (indicando bens 

penhoráveis). Arquivem-se os autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-26.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELLA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSYLE BETHANIA PIRES DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010085-26.2013.8.11.0080. EXEQUENTE: BRUNA RAFAELLA DE SOUZA 

- ME EXECUTADO: SUSYLE BETHANIA PIRES DE BARROS Vistos. 

Considerando-se o transcurso do prazo concedido por este juízo, sem 

qualquer manifestação da parte promovente, julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Não há custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Transitada em julgado esta sentença, 

o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-51.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA DE SOUZA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010040-51.2015.8.11.0080. EXEQUENTE: NALVA DE SOUZA XAVIER 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte exequente para manifestar 

no feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-57.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

ANTECIPE INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES DE NEGOCIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SOARES DA COSTA OAB - SP316673 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ICARO JAGUSKI FREITAS OAB - SP313004 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 68 do CNJ, impulsiono estes autos para 

intimar a(s) Parte(s) para que tomem ciência da expedição de alvará 

eletrônico para levantamento de valores (ID 13435370).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-73.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLI ANTONIO MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010067-73.2011.8.11.0080. REQUERENTE: CREMONESE WANDSCHEER & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: OLI ANTONIO MACHADO Vistos. 

Considerando-se o cumprimento da obrigação determinada, comprovado 

pelo documento juntado aos autos, julgo EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18657 Nr: 1589-89.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JHONE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos do provimento n.º 52/2007 - CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o defensor do réu, a se manifestar sobre a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de p. 75, declinando o atual endereço do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 18657 Nr: 1589-89.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JHONE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos do provimento n.º 53/2007 - CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o defensor do réu, se manifestar acerca da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de p. 75, declinando o atual endereço do acusado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 
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- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Vistos.REF. 123 e REF. 132: Desta forma, considerando o depósito judicial 

realizado pela empresa CHS, entende-se, claramente, que houve 

concordância com a CONVERSÃO da obrigação de entregar coisa certa 

em pagamento de quantia certa, especialmente porque não houve 

qualquer manifestação em sentido contrário à ordem judicial.Entretanto, 

ressalto que a parte beneficiária requereu o levantamento dos valores 

depositados em juízo, MAS NÃO CONCORDOU EXPRESSAMENTE com 

esta possibilidade, de modo que se revela pertinente manifestação neste 

sentido. Ou seja, concedo o prazo de 05 dias para que a parte beneficiária 

se manifeste expressamente sobre 1) a concordância com a decisão 

(conversão da obrigação de entregar os grãos em quantia certa) 

proferida, eis que é alternativa diversa da decisão proferida pelo E.TJMT, 

facultando-se a OPÇÃO PELA ENTREGA DOS GRÃOS, conforme a ordem 

do E.TJMT; 2) na hipótese de concordância com a entrega de quantia 

certa, quais os valores que entende adequados, apresentando a cotação 

do produto, com a devida fonte, bem como a data exata de 

parâmetro.Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57964 Nr: 2209-86.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do requerente da 

designação audiencia de conciliação para o dia 13/09/2018 14h15min

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37859 Nr: 795-58.2015.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se as avaliações realizadas pelo Oficial de Justiça (REF 85 

e 86), verifico não haver discrepância de valores entre os bens avaliados, 

de modo que INEXISTE prejuízo aos herdeiros, notadamente ao menor 

RODRIGO AGUIAR ALMEIDA FILHO.

Sendo assim, AUTORIZO desde já a realização da permuta requerida pela 

inventariante, em consonância com o parecer ministerial de REF 68, 

devendo a Secretaria providenciar o necessário.

Ademais, em relação ao alvará expedido para a venda do veículo Saveiro 

Cross e em observância à decisão de REF 50, INTIME-SE a inventariante 

para comprovar nos autos a prestação de contas (depósito em conta 

poupança em nome do menor demonstrada à fl. 82).

Com relação ao procedimento:

 Cumpra-se a decisão de REF 57, promovendo o Gestor Judiciário o devido 

impulsionamento do feito.

 Intime-se a inventariante, via DJE e pessoalmente, para que promova o 

devido andamento processual, eventualmente apresentando as últimas 

declarações, no prazo legal.

Ressalte-se que deixando o inventariante de promover o andamento do 

processo, o Código de Processo Civil elenca como solução a instauração 

de incidente de remoção do inventariante e nomeação de outro 

inventariante ou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43044 Nr: 1343-49.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Dias de Oliveira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Diante do princípio da causalidade e sucumbência, condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14286 Nr: 620-45.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuci de Toledo Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57479 Nr: 2017-56.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte requerente da 

designação audiencia de conciliação para o dia 18/10/2018, 14h20m MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 486-18.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalino Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33056 Nr: 1499-42.2013.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN FERNANDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sabe, a desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular 

andamento ao feito não é motivo para que o Juízo extinga a ação de 

inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse 

público.

Neste caso, verificado que o inventariante deixou de promover o 

andamento do processo, o Código de Processo Civil elenca como solução 

a remoção do inventariante e nomeação de outro inventariante ou o 

encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO 

EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO.

 A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao 

feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por 

abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, 

elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de 

outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório.

A sucessão origina para o Estado o crédito tributário do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis, de modo que tem interesse no processamento 

da ação. (Ap 13444/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018)”

Desta forma, ante a inércia da inventariante, determino que estes autos 

permaneçam no arquivo provisório aguardando provocação da parte 

interessada ou até posterior deliberação deste Juízo.

 Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16621 Nr: 1318-17.2008.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA SARAIVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEVEDO ALEIXO ROSA, Leila Aparecida 

Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sabe, a desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular 

andamento ao feito não é motivo para que o Juízo extinga a ação de 

inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse 

público.

Neste caso, verificado que o inventariante deixou de promover o 

andamento do processo, o Código de Processo Civil elenca como solução 

a remoção do inventariante e nomeação de outro inventariante ou o 

encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO 

EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO.

 A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao 

feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por 

abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, 

elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de 

outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório.

A sucessão origina para o Estado o crédito tributário do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis, de modo que tem interesse no processamento 

da ação. (Ap 13444/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018)”

Desta forma, ante a inércia da inventariante (DESAPARECIDA DESDE 

2009), determino que estes autos permaneçam no arquivo provisório 

aguardando provocação da parte interessada ou até posterior deliberação 

deste Juízo.

 Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9218 Nr: 1440-69.2004.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Corrêa Lourenço, FRANCISCA DA 

SILVA LOURENÇO, Rita Lourenço da Silva, MARIA APARECIDA 

LOURENÇO VILELA, LUCIANA APARECIDA DA SILVA LOURENÇO SALES, 

OTACILIO LOURENÇO, JOSE APARECIDO DA SILVA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos.

Como se sabe, a desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular 

andamento ao feito não é motivo para que o Juízo extinga a ação de 

inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse 

público.

Neste caso, verificado que o inventariante deixou de promover o 

andamento do processo, o Código de Processo Civil elenca como solução 

a remoção do inventariante e nomeação de outro inventariante ou o 

encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO 

EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO.

 A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao 

feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por 

abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, 

elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de 

outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório.

A sucessão origina para o Estado o crédito tributário do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis, de modo que tem interesse no processamento 

da ação. (Ap 13444/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018)”

Desta forma, ante a inércia do inventariante (DESDE 2011 SEM PRATICAR 

OS ATOS DEVIDOS), determino que estes autos permaneçam no arquivo 

provisório aguardando provocação da parte interessada ou até posterior 

deliberação deste Juízo.

 Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43794 Nr: 1665-69.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ROSA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Converto o julgamento em diligência.

 Intime-se a parte autora para acostar aos autos documento que comprove 
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a qualidade de segurado do "de cujus" à época do óbito, o que deverá ser 

feito no prazo de 10 (dez) dias, visto ser imprescindível para a 

procedência do pedido.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36034 Nr: 2601-65.2014.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: STDS, LPDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONCEDER A GUARDA DO INFANTE ao seu genitor. O 

direito de visitas da genitora é IRRESTRITO, ante a expressa anuência do 

genitor e atual detentor da guarda definitiva.Lavre-se termo DEFINITIVO de 

guarda.Int. pessoalmente O GENITOR.Ciência às partes.P.R.I.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39258 Nr: 1459-89.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cizernandes Zifirino de Cena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Converto o julgamento em diligência.

 Intime-se a parte autora para que acoste aos autos documentos que 

comprovam a qualidade de segurada(o) da "de cujus" à época do óbito, o 

que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, visto ser imprescindível 

para a procedência do pedido.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 2692-58.2014.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PELIZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Bom Futuro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO KONZEN STEIN - 

OAB:73374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917

 Ante o exposto, cumpridas as formalidades legais e tendo sido obtido o 

resultado pretendido pela interessada, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em verbas de sucumbência, pela ausência de contraditório 

nestes autos.Tratando-se de processo digital, inaplicável a regra que 

prevê a entrega dos autos à parte autora, cabendo-lhe providenciar 

diretamente, caso necessário, a impressão dos autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 3689-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a patrona da parte requerente da 

audiência de conciliação designada para o dia 26 de julho de 2018 às 

15:30 horas (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41797 Nr: 808-23.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor de 

MARIA ANTÔNIA JARDIM, com termo inicial em 03/05/2016 (Data da 

Entrada do Requerimento administrativo – DER), com incidência de 

correção monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros 

de mora calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, 

e o ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, na forma do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 

1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36132 Nr: 2683-96.2014.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tratando-se de ação cautelar pertencente a META 2 do CNJ, distribuída 

ainda no ano de 2014 e considerando-se a intimação e inércia da parte 

autora quanto ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, bem 

como a persistência da inércia da parte autora, julgo EXTINTO O FEITO, 

sem resolução de mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o 

art. 485, III, do CPC.

Custas pelo exequente. Não há condenação em honorários advocatícios 

(causalidade).

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41953 Nr: 861-04.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência.

 Intime-se a parte autora para acostar aos autos documentos que 

demonstrem o início de prova material pela parte autora, o que deverá ser 

feito no prazo de 10 (dez) dias, visto que imprescindíveis para a 

procedência do pedido.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 36130 Nr: 2681-29.2014.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLOS DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA GALBIATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:7814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, ou seja, 

há mais de 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do 

requerido ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos 

meios necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a 

Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT, protelando um feito que sequer 

iniciou (não há processo sem citação).

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43647 Nr: 1585-08.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA RIBEIRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor de 

ZILDA RIBEIRO GONÇALVES, com termo inicial em 10/09/2013 (Data da 

Entrada do Requerimento administrativo – DER – fl. 28), com incidência de 

correção monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros 

de mora calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, 

e o ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, na forma do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 

1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49398 Nr: 2257-79.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN LOUIS MAIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN, RICARDO DE 

SOUZA MOURA, Vinicius Cesar de Freitas Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fábio Marques Dias 

Júnior - OAB:MT 6.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia de Freitas Stein 

- OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 Vistos.

 Cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, com as baixas e 

homenagens de estilo.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54350 Nr: 840-57.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enoc David Tavares, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Fonseca de Aguiar - 

OAB:GO 21.869

 Vistos.

 Não sendo possível o cumprimento do ato deprecado (Ref: 18), 

devolva-se à origem, com as baixas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43652 Nr: 1588-60.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANINHA NARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Converto o julgamento em diligência.

 Intime-se a parte autora para apresentação de documentos que 

demonstrem o início de prova material pela parte autora, o que deverá ser 

feito no prazo de 10 (dez) dias, visto que os documentos juntados se 

revelam insuficientes para a procedência do pedido.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 3657-31.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de FRANCISCO SIMÕES DE MELO, ODIMILSON 

FRANCISCO SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SÉRGIO SIMÕES FILHO, FRANCISCO 

SIMÕES DE MELLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO SILVEIRA NETO - 

OAB:OAB/SP 92.161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 Vistos.

 Ante a petição do Requerente (Ref: 27),bem como a não intimação da 

Testemunha arrolada, voltem-me, conclusos, oportunamente, para 

designar nova audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52961 Nr: 153-80.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enoc David Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Fonseca de Aguiar - 

OAB:GO 21.869

 Vistos.

 Não sendo possível o cumprimento do ato deprecado (Ref: 15), 

devolva-se à origem, com as baixas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 839-72.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enoc David Tavares, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Fonseca de Aguiar - 

OAB:GO 21.869

 Vistos.

 Não sendo possível o cumprimento do ato deprecado (Ref: 18), 

devolva-se à origem, com as baixas e homenagens de estilo.
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 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44627 Nr: 2076-15.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUNICE FONSECA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor de 

CREUNICE FONSECA DINIZ, com termo inicial em 23/03/2015 (Data da 

Entrada do Requerimento administrativo - DER), com incidência de 

correção monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros 

de mora calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, 

e o ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, na forma do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 

1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35396 Nr: 2047-33.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SANTANA DA COSTA PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Vistos.

 Intime-se a defesa técnica do acusado para apresentação de memoriais 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, posto o feito pertencer a Meta 02 do CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32010 Nr: 466-17.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor do acusado AMAURY PORFÍRIO pela 

suposta prática das condutas tipificadas no artigo 305, c.c. artigo 306, 

ambos da Lei 9.503/97 (CTB). Após o regular trâmite do devido processo 

legal, conforme preceitua o art. 5º, LIV, da Constituição Federal, observo 

que a extinção da punibilidade do acusado Dorcivan em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida que se 

impõe, haja vista que a denúncia foi recebida em 13/08/2013 (fl. 47). 

Vieram conclusos os autos.É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO. A 

extinção da punibilidade é matéria de ordem pública e pode ser 

reconhecida pelo magistrado, inclusive de ofício, conforme preceitua o art. 

61 do Código de Processo Penal:Art. 61. Destarte, compulsando os autos, 

reconheço a EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE de AMAURY PORFÍRIO da 

suposta prática das condutas descritas na inicial acusatória, o que faço 

com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do Código 

Penal.Considerando-se a preclusão lógica, reconheço o trânsito em 

julgado.Providencie-se o necessário. Após, ao arquivo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32009 Nr: 465-32.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorcivan Barcelar Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor do acusado Dorcivan Barcelar Marques pela 

suposta prática das condutas tipificadas no artigo 129, § 9.º, c.c. artigo 

329, ambos do Código Penal. Após o regular trâmite do devido processo 

legal, conforme preceitua o art. 5º, LIV, da Constituição Federal, observo 

que a extinção da punibilidade do acusado Dorcivan em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida que se 

impõe, haja vista que a denúncia foi recebida em 19/06/2013 (fl. 44). 

Vieram conclusos os autos.É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.A 

extinção da punibilidade é matéria de ordem pública e pode ser 

reconhecida pelo magistrado, inclusive de ofício, conforme preceitua o art. 

61 do Código de Processo Penal:Art. 61. Em qualquer fase do processo, o 

juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. 

Destarte, compulsando os autos, reconheço a EXTINÇÃO DA 

PUNIBLIDADE de Dorcivan Barcelar Marques da suposta prática das 

condutas descritas na inicial acusatória, o que faço com fundamento nos 

arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal.Considerando-se a 

preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado.Providencie-se o 

necessário. Após, ao arquivo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30920 Nr: 885-71.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERANIO ANTUNES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono do réu para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15373 Nr: 93-59.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO OLIVEIRA LUSTOSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono do réu para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Ribeirão Cascalheira - MT, 20 de julho de 2018

Leandro Melo da Silva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10966 Nr: 949-28.2005.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VILELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.275

 Vistos.

 Intime-se a defesa técnica do acusado para manifestação na fase do 

artigo 422 do CPP.

 Após, tornem conclusos para designação de sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.

 Cumpra-se, com urgência, haja vista que o presente feito pertence a Meta 

02 do CNJ.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36127 Nr: 2678-74.2014.811.0079

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

CONFIRMANDO a liminar anteriormente concedida e CONVOLANDO em 

definitiva. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 85, § 2º), que fixo em 10% do valor da 

condenação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 2047-91.2018.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDES MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA 

FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELICIO - 

OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da 

justiça gratuita.

Anote-se.

Cite-se a inventariante, para que se manifeste nos autos sobre o pedido 

feito pela Requerente (art. 642 e §§ do CPC. Prazo: 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37331 Nr: 569-53.2015.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDES MARIA DE JESUS, LUCIRIA FERNANDES DE 

REZENDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE REZENDE - 

OAB:11828/MT, LARISSE BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:12.675/MT, Luis Paulo Gonsalves de 

Resende - OAB:6272, RAFAEL MARTINS FELICIO - OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O, LARISSE BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:12.675/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6272

 Vistos.

 Ante o provimento parcial do recurso interposto pela Apelante, somente 

para lhe reconhecer o benefício da justiça gratuita, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações pertinentes, atentando-se a serventia 

para a inexistência de custas a pagar.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36810 Nr: 350-40.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA SEBASTIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro 

de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36364 Nr: 133-94.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GAMA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Considerando-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no 

RE 631240 (repercussão geral), verifico que a parte autora já recebe 

benefício previdenciário (aposentadoria rural por idade), conforme 

demonstrado pelo INSS quando de sua contestação, estando o referido 

benefício ativo.

 Assim, verifico que a concessão e implantação do benefício 

administrativamente é causa suficiente para perda superveniente do 

objeto da ação, por falta de interesse de processual.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Não há custas ou honorários advocatícios (gratuidade da justiça).

P.R.I.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56212 Nr: 1566-31.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FONSECA, NELSON 

BARBOSA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO PEREIRA GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da requerntes da 

Designação audiência de conciliação para 13/09/2018, 16h30 MT

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55359 Nr: 1230-27.2018.811.0079

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso.

 Contrarrazões acostadas pela defesa do acusado.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Examinando as razões contidas no recurso interposto e reapreciando a 

decisão recorrida, convenço-me que a mesma não deve ser reformada.

 ANTE O EXPOSTO, não verificando que a decisão recorrida tenha 

ofendido dispositivos legais e nem prejudicou direitos do recorrente, que 

poderão ser reconhecidos pela instância superior, nos termos do artigo 

589, do CPP, recebo o recurso e mantenho a decisão recorrida.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42777 Nr: 281-21.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaria Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para apresentar suas razões finais 

escritas, pelo PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, nos termos do artigo 364, § 

2º, do CPC, bem como observado o que dispõe o artigo 183 do mesmo 

Código Processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41911 Nr: 1948-76.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinício Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 1948-76.2016.811.0052 – Código: 41911

Vistos em correição.

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40711 Nr: 1209-06.2016.811.0052

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilda de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se acerca da 

certidão de referência 57, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 636-94.2018.811.0052

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

- OAB:5701/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar à contestação 

(referência 28), no prazo legal, bem como, para manifestar-se acerca dos 

documentos solicitados pela parte requerida para cumprimento da medida 

liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48805 Nr: 3338-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Pereira Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para juntar aos autos, comprovantes 

de recolhimento da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 637-84.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keliton Elias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT - S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da proposta de honorários de referência 54.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35683 Nr: 266-23.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Juscelino Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT - S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - 

OAB:18273/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 
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Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da proposta de honorários de referência 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12426 Nr: 264-29.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Aquino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdnei Vitorazzi Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39869 Nr: 761-33.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Kelvia Coelho Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT - S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da proposta de honorários de referência 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53464 Nr: 2048-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdR, NCdRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52540 Nr: 1444-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdST, RLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da carta precatória juntada na referência 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37421 Nr: 881-13.2015.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono da parte requerente para manifestar-se 

acerca da certidão de referência 56, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 3658-97.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Rodrigues Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.158

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 26 DE JULHO DE 2018 

ÀS 17H15MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52994 Nr: 1728-10.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Regina de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52994 Nr: 1728-10.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Regina de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 24/8/2018, a partir das 

9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 1593-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germina da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 24/8/2018, a partir das 

9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 1593-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germina da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51986 Nr: 1161-76.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rakson Marim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 917-50.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sérgio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 631-72.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMA BARBOSA DE MORAIS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a perícia foi designada para o dia 24/8/2018, a 

partir das 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 631-72.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMA BARBOSA DE MORAIS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33805 Nr: 699-61.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar à contestação, no 

prazo legal.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68126 Nr: 1848-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICEIA MARIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19077-A, 

Leandro Ayres da Silva - OAB:MT 23.869, Vanessa Rocha de 

Oliveira - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 Vistos em correição.

Considerando os termos da sentença que acolheu os embargos de 

declaração (ref. 93), revogando a medida liminar concedida, defiro o 

requerimento de ref. 97, e determino a imediata expedição de mandado de 

restituição do veículo apreendido em favor da parte requerida VALDICEIA 

MARIA GOMES, ou procurador com poderes específicos.

Intime-se a parte autora.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52365 Nr: 533-26.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matilde Florinda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:OAB/MT 10.100, Nelson Paschoalotto - OAB:OABMT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54113 Nr: 2200-47.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaor Rodrigues Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 
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OAB:OAB/MT 8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco autor, para manifestar sobre os documentos 

de fls. 46/47, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55051 Nr: 85-19.2014.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronie Cesar Felix das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doneide Carvalho de Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a carta precatoria 

juntada aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70534 Nr: 102-50.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRSO, Ranyelle Samara Roma da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

a tutela de urgência vindicada a fim de determinar que a parte requerida 

forneça os tratamentos indicados, quais sejam, terapia ocupacional 

(método bobath), equoterapia e fonoaudiologia, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pelo tempo que os respectivos profissionais médicos entendam ser 

necessários, sob pena de cominação de multa diária no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais).Por fim, determino a secretaria da Vara que 

solicite informações acerca do cumprimento das cartas precatórias 

expedidas.Intime-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Rosário 

Oeste/MT, 19 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26489 Nr: 1377-78.2010.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claro Bertoldo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Brizola dos Santos, Banco do Brasil 

S/A, Clodoaldo Vieira Silva, Claudemir Jose Fumagali, Ciro Pereira de 

Almeida, Claudio Marques do Nascimento, Cleus Maria Akves Mendonça, 

Daniel Duarte Nobre, Doralice Francisca de Oliveira França, Dionisio Bispo 

da Silva, Deolinda de Almeida Figosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Certifico que a contestação de fls. 95/97, foi apresentada no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1102 Nr: 323-34.1997.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nosd termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco autor, sobre o desarquivamento dos autos, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67086 Nr: 1303-14.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoandrade Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidenei José da Silva, Lina Lenir da Silva, 

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA AQUINO 

ANGELIERI - OAB:310822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013 A, Lucas Renault Cunha - OAB:138.675/SP, Marcus 

Frederico B. Fernandes - OAB:119.851/SP

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 02 

de Agosto de 2018 às 16h15min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22510 Nr: 1752-50.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elenir Castilho Ramos, Paulo Eurico Marques Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 Certifico que dando buscas nos autos fls. (196/197), bem como junto aos 

autos nos extratos de Conta Judicial na Conta Única (fls.223), consta 

ainda um saldo remanescente de R$ 5.430,75 (cinco mil quatrocentos e 

trinta reais e setenta e cinco centavos), que foram creditados em 

15/09/2014 pela parte executada, conforme extrato anexo, assim sendo 

intimo as partes a se manifestarem à respeito desse deposito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67015 Nr: 1266-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Arquaz Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos em correição.

JAIR ARQUAZ JÚNIOR, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso no art. 250, §1°, inciso II, 

alínea ‘’h’’, do Código Penal.

 Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação 

do denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, 

do CPP.

 Devidamente citado, o acusado manifestou não possuir condições de 

constituir advogado.

Resposta à acusação, através de advogado constituído, reservando-se 

ao direito de apresentar tese defensiva na ocasião das alegações finais.
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Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de Setembro de 2018, às 17h30min, devendo 

ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e a ré para 

eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e ao final, interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54929 Nr: 2914-07.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Santa Lúcia Ltda., sucessora de UTI-LEV 

Ind. e Comer. Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:OAB/MT 11.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:15.103-A

 DECISÃO

Vistos em correição

Ante o teor da decisão de fl. 71, a proposta do perito de fls. 91 a 93 e a 

certidão de fl. 95, entendo que a parte autora, exercendo o direito de não 

se manifestar, aceitou tacitamente a proposta acostada aos autos, sendo 

assim, por ser ela a requerente da supra, DETERMINO que recolha o valor 

da perícia no prazo de 15 (quinze) dias.

 INTIMEM-SE as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, 

os quais deverão participar da perícia, independentemente de intimação.

APÓS a comprovação do recolhimento do valor da perícia pela parte 

autora, DETERMINO o levantamento de 50% (cinquenta porcento) desse 

valor pelo perito para o início de seus trabalhos, devendo ser INTIMADO a 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca do laudo.

Posteriormente, FAÇAM-ME os autos conclusos para posterior decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67511 Nr: 1534-41.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Luciana Costa Pereira - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, e tendo em vista o transito em 

julgado da sentença, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

banco autor, para requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16537 Nr: 1710-06.2005.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestrasio Rodrigues Ramos & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome dos executados, o qual devera ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo,. DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da divida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

executado para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas d estilo.

 As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24711 Nr: 2164-78.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junia Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pleito contido às fls. 59, proceda-se a busca de endereço do 

executado junto a operadora de telefonia (VIVO) e à ENERGISA.

Após, com o resultado da respectiva pesquisa, volta os

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas

de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24823 Nr: 2299-90.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Leonardo Rodrigues do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:, Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pleito contido às fls.46.

Determino a busca de endereço do eXecutado junto a operadora de 

telefonia, (VIVO) e à ENERGISA.

Após, com o resultado da respectiva pesquisa, -volta os

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e corri as cautelas de

estilo.

Às providências

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-70.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DO CARMO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 14 de NOVEMBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 79439 Nr: 194-62.2017.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS PEDRO CARVALHO - 

OAB:338383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça afim de viabilizar a expedição do mandado 

de citação. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT 

e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de 

diligencia - http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, dentro 

do prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76323 Nr: 795-05.2016.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND. QUIMICA E 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para viabilizar a expedição do mandado de 

citação. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT 

> emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, dentro do prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86777 Nr: 1108-92.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON EDUARDO DO NASCIMENTO 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial entabulado 

entre Ana Carolina Dias dos Santos e Wanderson Eduardo do Nascimento 

Melo, envolvendo os menores Wanderson Eduardo Dias de Melo Junio e 

Yasmim Karolyne Dias de Melo.

Contudo, previamente à análise do acordo, colha-se o parecer ministerial.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 c/c art. 99, § 

3º, CPC).

 Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85457 Nr: 559-82.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJGDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita. Fixo os 

honorários advocatícios da Advogada Dativa em 05 (cinco) URH’s (R$ 

4.482,55). Expeça-se o necessário.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86808 Nr: 1119-24.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, JMDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Ludymila Gonçalves Silva, 

representada por sua genitora Mirian Cristiana Gonçalves, em desfavor de 

Luciano Benedito da Silva e Júlia Martins de Oliveira Silva, avós paternos 

da infante.

O direito à prestação de alimentos é recíproco entre país e filhos, 

extensivos a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais 

próximos em grau, uns em falta de outro. (art. 1.696, CC).

Portanto, somente se passa de um grau para o outro quando esgotada a 

possibilidade de todos os parentes daquele grau mais próximo. Nestas 

condições, somente se viabiliza a postulação de alimentos contra os avós 

quando o pai e a mãe não possuem condições de arcar, mesmo 

individualmente, com o sustento dos filhos.

A obrigação alimentar dos avós é de caráter subsidiário e complementar, 

de modo que só pode ser afirmada quando comprovado que ambos os 

genitores, ainda que com exclusividade, não têm condições de prover o 

sustento da prole.

Por sua vez, a representante da menor não trouxe aos autos qualquer 

informação acerca de sua capacidade financeira. Nesta senda, deverá à 

parte Autora EMENDAR a inicial com documentos comprobatórios acerca 

da situação econômica de sua genitora.

Por conseguinte, conforme explanado anteriormente, a ação avoenga 

possui caráter subsidiário e complementar, dessa forma, deverá a parte 

Autora EMEDAR a inicial com a cópia da certidão de óbito do genitor.

Consigno que tais medidas deverão ser adotadas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321 do CPC/2015), sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85313 Nr: 498-27.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACI MESQUITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSI RESIDENCIAL S/A, SÃO CONSTANTINO 

EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS -SPE, SANTA EMERCIANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONDOMINIO DO EDIFICO LIFE DA 

VILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN DERVALHE NATAL - 

OAB:19828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que efetue o pagamento das diligências do 

oficial de justiça, referente a carta precatória de código 

0220431-56.2018.8.04.0001 da comarca de Manaus.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68665 Nr: 512-50.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA PEIXE VIVO LTDA, GABRIELLE 

TAQUES SILVA, ELDER CURVO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento das 

diligências do Oficial de Justiça para citação dos requeridos POUSADA 

PEIXE VIVO LTDA e GABRIELLE TAQUES SILVA, nos seus respectivos 

endereços. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT 

e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de 

diligencia - http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimar também a parte autora para recolher as custas da Carta Precatória 

de citação para o requerido EDER CURVO TAQUES, com endereço em 

Várzea Grande, Comarca não contígua a esta, devendo juntar aos autos 

as guias devidamente recolhidas, dentro do prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86149 Nr: 841-23.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO HOLANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o pedido de 

parcelamento requerido pelo Autor, para que o recolhimento das custas 

judiciais seja feito em até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante 

emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, 

devendo o Autor estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das 

parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 290 do CPC/15.Intimem-se o Autor para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento da primeira parcela das custas judiciais 

necessárias.Em seguida, façam os autos conclusos para o recebimento 

da inicial. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86780 Nr: 1110-62.2018.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PCH MANTOVILLIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal De 

Fazenda De Santo Antonio De Leverger Everton Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO EM PARTE a liminar 

aventada para DETERMINAR ao impetrado, Sr. Secretário Municipal de 

Fazenda de Santo Antônio de Leverger, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, analise o pedido administrativo de emissão do alvará de 

Localização e Funcionamento, competência 2018, reformulado pelo 

impetrante.

Frente à escassez de Servidores, SERVIRÁ COMO MANDADO UMA 

CÓPIA DESTA DECISÃO.

Prestadas as informações, conceda-se vista ao Ministério Público, pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84072 Nr: 2286-13.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que no prazo de 15 (dias) impugnar a 

contestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 2274-96.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PRADO DORILÊO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que no prazo de 15 (dias) impugnar a 

contestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83975 Nr: 2224-70.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que no prazo de 15(dias)apresente a 

impugnação da contestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83097 Nr: 1794-21.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que no prazo de 15 (dias) impugnar a 

contestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81741 Nr: 1136-94.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que no prazo de 15 (dias) impugnar a 

contestação da parte requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINTE FONTES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 
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(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-34.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-74.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-49.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAHIARA LEITE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GALDINO BOM DESPACHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: RICARDO GALDINO BOM 

DESPACHO SILVA Endereço: RUA INDEFINIDO, S/N, PX A MARCENARIA 

DO SENHOR LEO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000941-58.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 364,72 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 12:00 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: RICARDO GALDINO BOM DESPACHO SILVA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA OAB: MT0021129A Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CORREA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: ALAN CORREA LOPES Endereço: 

rodovia br 364, 545, indefinido, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 
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despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000946-80.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 12:10 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: ALAN CORREA LOPES ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR OAB: MT20812/O Endereço: desconhecido Advogado: GERALDO 

ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB: MT21691/O Endereço: RUA ALMIRANTE 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 161, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-210 REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-65.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000598-96.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE QUEIROZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000598-96.2017.8.11.0053. REQUERENTE: ELIETE QUEIROZ 

DE AMORIM REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, MOTO RACA 

LTDA Vistos etc. MANIFESTEM-SE as partes em termos de 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000005-33.2018.8.11.0053. REQUERENTE: LEATRICIO NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE a parte executada a pagar o 

valor do débito devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de 

multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Intimem-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-50.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-35.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUENIL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 
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(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUENIL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-05.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUENIL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-87.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUENIL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-72.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUENIL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-42.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINTE FONTES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-12.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINTE FONTES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-07.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59170 Nr: 51-86.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRR, SÔNIA APARECIDA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 I

INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS CONTRARRAZÕES DO 

RECURSO DE APALAÇÃO, NO PRAZO LEGAL

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69162 Nr: 911-53.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 911-53.2016.811.0039 Código 69162

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: HELIO CAMILO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): Hélio Camilo da Silva, Cpf: 

00691770158, Rg: 1.588.969-6 SSP MT Filiação: José Camilo da Silva e 

Maria Irene Silva, data de nascimento: 09/02/1984, brasileiro(a), natural de 

Icaraima-PR, convivente, motorista, Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação penal pública 

incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em face de HELIO 

CAMILO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções penais previstas no artigo 129, § 9º, e artigo 148, 

caput , na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pela prática do fato 

delituoso descrito nos seguintes termos, in verbis: “01º FATO - Consta 

dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de janeiro de 2016, 

por volta das 20h00min, na residência localizada na Rua Santo Antônio, 

s/n, Jardim Rondon, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro 

Marcos, HÉLIO CAMILO DA SILVA, vulgo “POPÓ/CACHARA”, com 

consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a 

mulher na forma da lei específica, ofendeu a integridade corporal da vítima 

Leila Ricarte Maia Andrade, sua companheira, consoante Exame de Lesão 

Corporal de fls. 09/12.”“02º FATO - Consta, ainda, que nas mesmas 

circunstâncias de tempo e local HÉLIO CAMILO DA SILVA, vulgo 

“POPÓ/CACHARA”, com consciência e vontade, de modo a configura, de 

sua liberdade, mediante cárcere privado. “A denúncia foi recebida em 11 

de julho de 2016 (ref. 02). O acusado foi citado pessoalmente (ref. 09) e 

apresentou Resposta à Acusação (ref. 19). Na instrução processual foi 

ouvida a vítima, e interrogado o réu. O Ministério Público apresentou 

alegações finais, requerendo a procedência total da inicial acusatória, com 

a condenação do réu. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do 

réu, com relação ao crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, 

sustendo a insuficiência probatória, A desclassificação do delito descrito 

no artigo 148 para o artigo 146, ambos do Código Penal. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De 

proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da ação 

(legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal). Da mesma forma, estão 

presentes os pressupostos processuais de existência e validade 

(acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e 

objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla 

defesa e intervenção ministerial), razão pela qual passo a analisar o mérito 

da acusação. Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao 

procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e 

observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa (CF, art. 5º, LV). O processo encontra-se apto a ser julgado. 1. DO 

MÉRITO.1.1 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA.A materialidade da prática da infração penal de lesão corporal 

no âmbito da violência doméstica está sobejamente demonstrada por meio 

do Boletim de Ocorrência de f. 06/07, e Laudo de Exame de Corpo de 

Delito constante às f. 09 e 11/15, e Relatório de Inquérito Policial de 

f.25/27, no qual atesta que a vítima apresentava lesões de natureza leve, 

do tipo edema na região frontal à esquerda; escoriação na região labial; 

equimose entre as regiões terço superior, médio e inferior do braço 

esquerdo; equimose entre as regiões terço superior, médio e inferior da 

coxa esquerda; equimose na região terço inferior da coxa direita; 

equimose na região face anterior do joelho direito, provocadas por 

instrumento contundente. Quanto à análise da autoria do crime, 

examinando criteriosamente o conjunto probatório colacionado aos autos, 

constato que esta se encontra comprovada com relação ao delito de lesão 

corporal. Em seu depoimento judicial, a vítima Leila Ricarte Maia Andrade, 

convivente do acusado, confirmou os fatos narrados em seara 

inquisitorial, asseverando que foi agredida pelo acusado na rua, enquanto 

voltava da academia. Nesse sentido, oportuna a transcrição parcial de seu 

depoimento judicial: “[...]Juiz: O que a senhora tem a dizer desses fatos? 

Vítima: (...) Eu estava na rua, vindo da academia (...) ele me alcançou na 

rua, já tomou meu celular, me agrediu de maneira “puxão”, me puxou, 

rasgou minha roupa e eu caí e lembro que eu bati a cabeça, boca, braço, 

perna, assim, não teve murro, nem chute, foi só puxão mesmo, os puxões 

que ele me dava eu caia, eu levantava ele me puxava pela roupa e eu caia 

de novo.[...]”A corroborar com as declarações acima descritas, tem-se, 

ainda, o interrogatório do acusado Hélio Camilo da Silva prestado em juízo, 

o qual declarou embora não tenha desferido chutes e murros contra a 

vítima, relatou que os “puxões” e xingamentos realmente ocorreram, 

conforme se verifica: “[...]Juiz: São verdadeiros esses fatos? Réu: (...) a 

gente teve discussão, realmente, eu puxei ela da bicicleta, ela veio a cair, 

entendeu, mas não cair no chão(...).Juiz: Qual foi o motivo da discussão? 

Réu: Foi negócio de ciúmes mesmo, da parte minha. Juiz: Efetivamente eu 

quero saber o que o senhor fez no dia dos fatos. Primeiro na rua e depois 

no momento da residência, o que o senhor fez? Réu: Na rua eu só puxei 

ela da bicicleta mesmo ela da bicicleta mesmo, eu caí e nós fomos 

discutindo até em casa mesmo (...).Juíza: O senhor chegou a ofender a 

honra dela? Chegou a proferir algum xingamento ou ameaça? Réu: Não, 

não ameacei ela também não, mas xingar, xinguei sim (...). [...]”Como se 

vê, em que pese à negativa da vítima de que tenha sofridos murros e 

chutes por parte do acusado, pelo seu depoimento, é de se perceber que 

HÉLIO a empurrou, o que fez a ofendida cair e se machucar. Tais 

declarações, aliada às demais provas constantes nos autos, amoldam-se 

perfeitamente à figura típica descrita no artigo 129, §9º do Código Penal, 

vez que esta era convivente de HÉLIO, razão pela qual resta configurada 

a figura típica qualificada. A demonstrar a ocorrência das lesões sofridas 

pela vítima exsurge o Laudo de Exame de Corpo de Delito, juntado às fls. 

09/12, em que consta a existência das lesões corporais de natureza leve. 

Nesse sentido, é sabido que, consoante pacifica jurisprudência acerca do 

tema, nos delitos desta natureza, a palavra da vítima deve receber 

substancial crédito, principalmente quando similar ao contexto probatório 

carreado aos autos, porquanto na maioria das vezes as violências 

acontecem dentro do próprio ambiente familiar longe dos olhos de 

possíveis testemunhas. “APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E 

AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LESÕES CORPORAIS DESCRITAS 

NO EXAME PERICIAL NÃO SE REFEREM ÀS AGRESSÕES PRATICADAS, 

EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E DISCUSSÃO CALOROSA NO MOMENTO 

DAS AMEAÇAS, AUSÊNCIA DE PROVAS DA AMEAÇA – PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE 

FATO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COINCIDEM COM AS LESÕES 

CORPORAIS DESCRITAS NO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – 
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AGRESSÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO TJMT – OCORRÊNCIA DE 

LESÕES – EQUIMOSE E ESCORIAÇÃO – DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DA 

VÍTIMA – ACÓRDÃO DO TJMT – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – NÃO EXIME 

A RESPONSABILIDADE PENAL – CP, ART. 28, II – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – 

ARESTO DO TJMT – AMEAÇA DE AGRESSÃO FÍSICA – DECLARAÇÕES 

DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – 

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – TEMOR INEQUÍVOCO – ACÓRDÃO DO 

TJDF – ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSÁVEL – 

RECURSO DESPROVIDO. “Não há que falar-se em insuficiência probatória 

a ensejar a absolvição, à medida que a materialidade e autoria dos delitos 

restaram comprovadas pelos coerentes relatos da vítima, corroborados 

com Laudo de Exame de Corpo de Delito. Em se tratando de fatos relativos 

à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância 

probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar a condenação.” 

(TJMT, Ap 179610/2016) Se as agressões físicas resultarem em equimose 

e escoriação, afigura-se improcedente a desclassificação para vias de 

fato. A embriaguez voluntária, por álcool ou droga, não exime o apelante 

de responsabilidade penal (CP, art. 28, II). “O estado de ânimo calmo e 

refletido do réu não é indispensável para a configuração do delito de 

ameaça” (TJDF, Ap nº 20100910121448). No ambiente doméstico, a 

palavra da vítima guarda especial relevância para esclarecimento de 

violência (TJMT, Ap 84990/2017). “Se a vítima procurou a proteção estatal, 

representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, 

está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração 

do crime do art. 147, do CP.” (TJDF, Ap n° 20130110551724) (TJMT- Ap 

112485/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)”Assim, por tudo que 

restou grafado em linhas anteriores não há dúvidas que as provas 

encartadas aos autos são robustas e eficazes, tanto no que diz respeito à 

materialidade quanto à autoria, restando demonstrado de forma 

incontestável que o acusado praticou o delito de lesão corporal no âmbito 

da violência doméstica. 1.2. DO CRIME DE CARCERE PRIVADO ( artigo 148, 

caput do Código Penal).O crime imputado ao acusado (art. 148, caput, do 

CP) está assim descrito, “ipsis litteris”:“Art. 148 – Privar alguém de sua 

liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: Pena – reclusão, de 1 

(um) a 3 (três) anos.”Pois bem, de acordo com o artigo 383 do Código de 

Processo Penal, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na 

denuncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda 

que, em consequência tenha que aplicar pena mais grave, é o que a 

doutrina de emendatio libeli.Como se vê, a hipótese dos autos se amolda 

perfeitamente a este dispositivo, pois o fato foi tipificado na denuncia 

como cárcere privado, contudo, no decorrer da instrução verificou-se que 

sua correta tipificação é a do Artigo 146 do Código Penal, qual seja, 

Constrangimento Ilegal.“Art. 146 – Constranger alguém, mediante violência 

ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro 

meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a 

fazer o que ela não manda: Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano. “A 

materialidade da prática da infração penal de Constrangimento Ilegal está 

sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de f. 06/07, 

e Relatório de Inquérito Policial de f.25/27. Quanto à autoria, esta, do 

mesmo modo, encontra-se demonstrada nos autos, tanto pelas 

declarações da vítima prestadas em fase de inquérito e em juízo, como 

pelo interrogatório do réu, no qual, apesar de negar a prática do delito, 

confirmou que comentou com a vítima que iria tirar a própria vida. Em juízo, 

muito embora tenha minimizado a conduta delituosa do acusado, a vítima 

afirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que HÉLIO falou 

para ficar em casa, bem como, confirmou que comentou com a vítima que 

iria tirar a própria vida. Assim vejamos:“[...]Juiz: O que a senhora tem a 

dizer desses fatos? Vítima: (...) Fui pra casa, e em casa ele falava que 

seu contasse pra minha família ou se eu saísse de casa, ele se matava, 

tanto que ele tentou se matar na frente do meu filho (...) aí eu saí de casa, 

fui pra minha mãe, foi quando eu registrei, isto daí acho que foi no outro 

dia, ou dois dias depois eu acho. Foi dois dias depois que eu registrei a 

agressão na rua e, porque eu queria sair e ele não deixava né, acho que 

por isso que deu cárcere, porque eu falava que ele não deixava eu sair 

porque ele me ameaçava, ele não chegou a trancar a porta nem esconder 

chave, ele só dizia que se eu saísse ou contasse, ele iria se matar, só, só 

isso. Não chegou a me ameaçar em nenhum momento também de me matar 

não, ele falava que ele se mataria se eu fosse embora (...).Juiz: Na casa, 

a senhora disse que ele ameaçava de se matar. A senhora teria ficado 

com a liberdade privada, por quanto tempo, ou a senhora não teve a 

liberdade privada? Vítima: Ele só falava que eu não saísse, que se eu 

saísse, eu pedia pra sair, falava deixa eu ir pra minha mãe; ele falava não, 

se você for eu vou me matar. Juiz: Contra a senhora especificamente. 

Vitima: Não. Ele saía para trabalhar (...) fazia eu prometer que eu não iria 

sair, fazia eu prometer com uma faca na mão. Juiz: Por que período de 

tempo? Vítima: Foi dois dias (...) ai eu sai, sai escondida, fui pra casa da 

minha mãe (...). Promotor: (...) A senhora foi ouvida na delegacia e disse o 

seguinte: Que não ficou trancada em casa, mas Hélio disse que era pra 

senhora esquecer tudo e não sair de casa enquanto não sumisse as 

marcas das agressões. Vítima: É.[...]”O acusado, por sua vez, embora 

negue ter mantido a vítima em cárcere privado, afirmou em seu 

interrogatório judicial que no dia dos fatos, falou para a vítima que iria tirar 

a própria vida. Verifica-se, portanto, que ‘in casu’, considerando as 

circunstâncias em que se apresentam as provas constantes nos autos, 

deve ser conferida credibilidade à palavra da vítima que, de maneira 

segura e estreme, descreveu os fatos delituosos. Até porque, como é 

sabido, em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, 

na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima 

tem grande valia para a comprovação da autoria dos delitos, notadamente 

quando tenha sido esclarecedora sobre as condutas criminosas do réu e 

esteja em consonância com as demais provas nos autos. Nesse sentido, 

vale mencionar a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho: “Em 

certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, 

naqueles delitos clandestinos – qui clam committit solent – que se cometem 

longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é de valor 

extraordinário.” (Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo penal. 12ª 

ed., São Paulo. Saraiva. v.3; p. 262).De se ver, portanto, que as 

declarações prestadas pela vitima tanto em fase de inquérito, como em 

juízo, contrastada com a versão sustentada pelo réu, apontam com 

certeza, a prática delitiva pelo acusado HÉLIO CAMILO DA SILVA no crime 

de violação de Constrangimento Ilegal, de modo que não sobejam dúvidas 

em atribuir-lhe a autoria delitiva. Mesmo porque, como se pode notar, o 

núcleo do tipo Constranger significa, segundo a doutrina de Cleber 

Masson: “Constranger equivale a coagir alguém a fazer ou deixar de fazer 

algo. Consiste, em suma, no comportamento de retirar de uma pessoa a 

sua liberdade de autodeterminação” (Masson, Cleber. Direito Penal 

Esquematizado. 5ªed., São Paulo. Método; p.229). O que fica cristalino o 

crime de Constrangimento ilegal praticado pelo réu e não o crime de 

Cárcere Privado, pois, pelas declarações apresentadas pela vítima, esta 

disse que nunca ficou trancada ou que o réu teria escondido a chave para 

que não saísse. A vítima não saía porque estava com medo, tendo em 

vista que o réu alegava que se ela saísse Hélio tiraria sua própria vida, 

contudo informa inclusive, que após seu companheiro ir para o trabalho, 

saia de sua residência e se dirigia até a casa de sua mãe. Os fatos 

narrados constituem infrações penais, uma vez que houve o 

preenchimento dos tipos objetivos, bem como os requisitos subjetivos, 

consistentes na vontade livre e consciente de delinquir, não havendo 

qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade do agente. Desta 

feita, restando inconteste autoria e materialidade, a condenação é medida 

imperativa. Frise-se que o crime foi praticado contra mulher, 

prevalecendo-se de relações domésticas, sendo que, dessa maneira se 

aplicam os dispostos na Lei 11.340/06, bem como incide ao caso a 

agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado HÉLIO CAMILO 

DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no 

artigo 146, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, artigo 129, § 9º, todos do 

Código Penal. Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código 

Penal. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. A pena prevista para o crime, nos 

termos do artigo 129, §9º do Código Penal é de detenção de 03 (três) 

meses a 03 (três) anos. Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, observo que: A) O réu agiu com dolo natural do 

delito, sendo inegável a reprovabilidade de seu ato, devendo a 

culpabilidade ser tida em grau normal)réu não possui antecedentes 

criminais a ser valorados)Não há maiores dados nos autos para se aferir 

a sua conduta social)Também não constam informações específicas 

sobre a personalidade do condenado; E)Quanto aos motivos devem ser 

considerados normais a espécie; F)As circunstâncias do crime também 

são as normais; uma vez que não se pode valorar desfavoravelmente o 

fato de ele ter praticado o crime em ambiente familiar, sob pena de se 
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incorrer em bis in idem, uma vez que esta circunstância já se prestou a 

qualificar o delito; G)Não há dados concretos para que se possa aferir as 

consequências causadas pelo deleito)Por fim, o comportamento da vítima 

em nada influenciou na prática do delito. Nestes termos, considerando as 

causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 03 

(três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena incide 

a circunstância atenuante da confissão espontânea em juízo (art. 65, III, 

“d”, do CP), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a 

pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 

231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA 

INTERMEDIÁRIA em 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase de 

dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de 

pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) meses de 

detenção.II.DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ÂMBITO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.A pena prevista ao delito é 

de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa, consoante o 

disposto no art. 146, caput, do Código Penal. Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena e, considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: A) O 

réu agiu com dolo natural do delito, sendo inegável a reprovabilidade de 

seu ato, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal; B) O réu não 

possui antecedentes criminais a ser valorados; C) Não há maiores dados 

nos autos para se aferir a sua conduta social ) Também não constam 

informações específicas sobre a personalidade do condenado; E) Quanto 

aos motivos devem ser considerados normais a espécie; F) As 

circunstâncias do crime também são as normais; G) Não há dados 

concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo 

delito. H) Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na 

prática do delito. Nestes termos, considerando as causas objetivas e 

subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 03 (três) meses de 

detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se que não há 

atenuantes. Todavia, incide a agravante descrita no artigo 61, II, f, do 

Código Penal, devendo ser valorada, tendo em vista que o crime ocorreu 

prevalecendo-se de relações domésticas contra a mulher, pelo que 

agravo a pena em 01 (um) mês, totalizando a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 

(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase de 

dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de 

pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) mês de detenção. 

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES Considerando o disposto no art. 69, 

do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material, FIXO A PENA 

TOTAL do sentenciado em 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE 

DETENÇÃO. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em 

atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal. De fato, não há 

dúvida que o art. 44, I, do Código Penal, proíbe a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como o artigo 46 do Código 

Penal somente permite a prestação de serviços à comunidade quando a 

condenação for superior a seis meses, todavia, na interpretação da Lei 

devem ser levados em conta os fins sociais a que ela se destina. Até 

porque, não obstante a vedação legal prevista no artigo 41, da Lei 

11.340/06 e na Súmula 588-STJ, o fato é que o estado de Mato Grosso 

não conta com estrutura necessária para o cumprimento do regime aberto 

nos moldes estipulados no artigo 36, §1º, do Código Penal, de modo que 

sua aplicação, na grande maioria das Comarcas deste Estado, se dá 

apenas com o comparecimento mensal, pelo apenado, ao Juízo para 

justificar suas atividades. Ocorre que, considerando o ‘quantum’ das 

penas que geralmente são aplicadas em crimes desta natureza, o 

cumprimento do regime aberto, nestes casos e na forma aplicada nesta 

Comarca, em virtude da ausência de estabelecimento adequado para o 

“recolhimento durante o período noturno e durante os períodos de folga” 

pelo apenado, em nada contribuiria para o caráter corretivo e, 

principalmente, ressocializador da pena. Portanto, utilizando-se de uma 

interpretação finalística e conforme a Constituição, levando-se em 

consideração os princípios da individualização da pena e 

proporcionalidade, tenho por justa e adequada a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, vez que cumpre, na íntegra, 

a finalidade da Lei e, ainda, por ser tal medida suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. Observo ainda o disposto no art. 59, do 

CP, haja vista as condições em que o crime ocorreu, bem como a conduta 

reprovável praticada pelo réu em nada extrapolou os limites do tipo penal 

incriminador. Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 

(uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços 

comunitários, nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da 

execução penal. Registro que o descumprimento injustificado da pena 

restritiva de direito, acima aplicada, ensejará sua revogação e, 

consequentemente a execução da pena privativa de liberdade pelo réu. 

(art. 44, §4°, CP).Prejudicada a análise do cabimento de suspensão 

condicional da pena, diante da substituição da pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direito, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do 

Código Penal).DISPOSIÇÕES FINAIS Reconheço ao réu o direito de apelar 

em liberdade, pois não se vislumbra existirem as condições à decretação 

de sua prisão preventiva, ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal que 

ensejariam a decretação da segregação cautelar do acusado. Condeno o 

acusado no pagamento das custas processuais. Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de 

Processo Penal. Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: A) Lancem-se os nomes do réu no rol dos 

culpados; B) Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, 

CR/88;C) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; 

D) Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC;E) 

Arquivem-se os autos. P.R.I. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

01 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 19 de julho de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73608 Nr: 2948-53.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE ACERCA 

DA JUNTADA DA CARTA PRECATORIA RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86622 Nr: 960-26.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DA SILVA MANÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88783 Nr: 1968-38.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 a)Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de tutela de urgência, 

condenando ao requerido o Estado de Mato Grosso, a obrigação de fazer 

consistente em fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização da 
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cirurgia cardíaca de que a autora necessita (Angioplastia Coronária com 2 

implantes de Stents), sob pena de constrição patrimonial no montante 

necessário ao cumprimento da tutela específica em caso de 

descumprimento, com fulcro no permissivo legal disposto no art. 497 do 

CPC. b)EXPEÇA-SE carta precatória com urgência, encaminhando-a para a 

Comarca de Cuiabá para cumprimento inclusive, via fac-símile ou malote 

digital, com a finalidade de INTIMAR o requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO visando ao cumprimento da liminar deferida.c)Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixo de 

designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, inciso 

II do Código de Processo Civil. d)Após a efetivação da liminar acima, 

CITE-SE o réu mediante remessa dos autos em carga para, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). e)Na hipótese de 

o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o MP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.f)CIÊNCIA 

desta decisão ao Ministério Público, observando-se que a intimação 

pessoal se faz mediante remessa dos autos em carga para a Instituição, 

ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, §1º, ambos do CPC.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de julho 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57358 Nr: 1817-14.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Vistos. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, a qual foi devidamente recebida em ref. 05.O 

réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, nos 

termos do art. 396-A do CPP, oportunidade em que manifestou o desejo de 

manifestar-se a cerca do mérito da presente demanda após a instrução 

processual, posto que esse, se dará, sob crivo do contraditório e da 

ampla defesa.Vieram os autos conclusos.Isto posto, mantenho a decisão 

que recebeu a peça acusatória, designando audiência de instrução e 

julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 13 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 

13H 30MIN, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa.Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do 

conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como 

requisite-se a que exerça função pública, na forma do disposto no art. 

221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de expedição de carta precatória, 

fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução. Advirto que a 

sua expedição não implica na suspensão do feito, conforme disposição 

dos §§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente 

acompanhada no que couber das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o 

Ministério Público e a Defesa.Às providências.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77420 Nr: 1021-18.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAADS, PGDA, DGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525/O, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20.246, MARCELA APARECIDA CARDOSO - OAB:19356/O, 

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0, MATHEUS 

TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0, VALDINEI RODRIGUES 

SALGUEIRO - OAB:14862

 AUTOS N. 1021-18.2017.811.0039

CÓDIGO 77420

Vistos.

Certificada a tempestividade (ref. 186), RECEBO o recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público, uma vez que preenche os requisitos de 

admissibilidade.

 Considerando que já foram apresentadas as razões recursais (ref. 184), 

intime-se a Defesa dos réus DAIVID e LUZIA para apresentarem as 

respectivas contrarrazões, também no prazo legal.

 No mais, certifique-se a Secretaria deste Juízo quanto a intimação 

pessoal dos réus acerca da sentença condenatória de ref. 176, 

registrando eventual interesse na interposição de recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86462 Nr: 895-31.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 AUTOS Nº. 895-31.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 86462.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS 

proposta por Andressa Rosa Palermo da Silva, menor impúbere, 

representada por sua genitora Andreia Palermo Delfino, em face de Cleber 

Junior da Silva, todos devidamente qualificados no feito.

A parte autora manifestou-se afirmando que o último pagamento realizado 

pelo executado a título de alimentos, se deu em novembro de 2017, 

estando em mora até hoje. Por fim, atualizou a planilha de calculo, 

conforme folha nº. 02.

Desta feita, DETERMINO a citação do executado nos termos da presente 

ação, para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos 

em atraso, comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão civil.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111447 Nr: 2905-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA - 

PARANA, BANCO BAMERINDUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORILDO VOLOPIN - OAB:OAB/PR 

7.256, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:
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 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111577 Nr: 2981-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, JDC 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TERESINHA WALTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT13842/A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37127 Nr: 1956-19.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALFREDO TONOL PAIM, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - OAB:9106/O, 

FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690-MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT, RAIANE ROSSETTO 

STEFFEN - OAB:13371/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Intimação das partes, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado()s, 

observando a certidão de 19.07.2018 de atualização de patronos das 

partes, acerca da r. decisão judicial de 28.06.2018, abaixo transcrita:

 "Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de Sentença proposto pelo espólio de ALFREDO 

TONOL PAIM, FELIPE BEDIN BIASOTTO E OUTROS, requerendo o 

pagamento da condenação, bem como dos honorários advocatícios.

Após o retorno dos autos do STJ, - Superior Tribunal de Justiça em 

18/10/2017, os exequentes manifestaram no sentido deste Juízo 

determinar o levantamento dos valores já depositados via ALVARÁ 

JUDICIAL, consoante petições de fls. 756/757; 769; 771/773; 774 e 

783/785.

Assim, considerando o PROVIMENTO nº 68, de 3 de maio de 2018, 

proveniente do CNJ- Conselho Nacional de Justiça, DETERMINO a 

intimação do executado BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar 

quanto ao pedido de levantamento dos valores já depositados aos autos, 

no prazo de 15(quinze) dias.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110986 Nr: 2625-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 6ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS, 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE ONORINDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MAGALHAES 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MS 12210, SANDRELENA SANDIM DA 

SILVA - OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 31945 Nr: 1039-68.2007.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GHEDIN, MARIA CAROLINA SCHWANCK GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, BRUNA GHEDIN - OAB:21664/O, GASTÃO BATISTA 

TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:4254

 Vistos etc.

Inicialmente, determino a abertura de novo volume a partir da página 603 

do volume III, com a devida renumeração das páginas.

Diante da condenação ilíquida determinada nos presentes autos, julgo 

necessário que tal liquidação da obrigação a ser cumprida pelo réu, deve 

ser feita por arbitramento em face da natureza do objeto da liquidação, 

com base no artigo 509, I do CPC.

Assim sendo, RECEBO a petição de fls. 630/638 como pedido de 

liquidação de sentença e defiro o pedido entabulado no item “C” do 

requerimento entabulado pelo autor (fl. 636), a fim de que se intime o 

banco a apresentar as contas gráficas ddos contratos objeto da presente 

(nº 93/00205-x e n° 96/60002-0 e aditivos), no prazo de 15 (quinze) dias, 
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sob pena de serem homologados os valores apontados pela parte autora. 

No mesmo prazo a parte Executada deverá se manifestar quanto ao 

cálculo apresentado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada da documentação, e não concordando a parte Requerida 

com o cálculo apresentado pela parte autora, tornem os autos conclusos 

para nomeação de perito, que ficará responsável pela elaboração dos 

cálculos de liquidação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106711 Nr: 4889-81.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 4º VARA CÍVEL DE VILHENA-RO, FUCK 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 

OAB:2681 RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106507 Nr: 4800-58.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, JDC 1ª 

VARA CÍVEL VILHENA/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Carletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 

OAB:2681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110539 Nr: 2380-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRENGINEERING SAPEZAL - CONSTRUÇÃO 

E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, JURUENA PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, CAMPOS DE JÚLIO 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Celestino - OAB:4611-B, 

Périsson - OAB:

 Certico que nesta data procedo a intimação das partes requeridas na 

pessoa de seus advogados, da r. decisão de ref. 10.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-71.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANEISA BANDEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000282-71.2018.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA VANEISA BANDEIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA, BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA 

ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA VANEISA BANDEIRA DE OLIVEIRA em face de AVON 

COSMETICOS LTDA. E BANCO COOPERATIVO SICREDI, todos 

devidamente qualificados nos autos. A autora afirma ser revendedora da 

empresa Avon, tendo realizado pedidos no valor de R$ 963,06 e recebido 

boleto para pagamento. Dirigiu-se até o Banco Sicredi e lá efetuou o 

pagamento. Contudo, posteriormente o banco entrou em contato para 

devolver seu dinheiro tendo em vista a inconsistência do boleto 

apresentado. Após, a autora recebeu cobrança de tais valores e não 

conseguiu resolver a questão, razão pela qual ingressou com a ação. 

Pleiteia o deferimento de tutela de urgência para, autorizando o depósito 

em juízo, determinar a retirada de seus dados do cadastro de 

inadimplentes. É caso de deferimento da tutela de urgência ora pleiteada. 

Os documentos juntados aos autos, em juízo de cognição sumária, são 

aptos à pretensão deduzida, uma vez que a autora trouxe aos autos o 

comprovante de pagamento do boleto no dia de seu vencimento. Assim, 

presente está o fumus boni iuris. Já o provável perigo em face do dano ao 

possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora 

normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o 

indeferimento de tutela pretendida pode ensejar a inserção dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito (o que ainda não ocorreu 

conforme fls. 32). Ainda, a autora necessita de seu nome regularizado 

para continuar trabalhando com a revenda de produtos. Ademais, ressalto 

que o valor foi depositado judicialmente (fl. 37), não havendo prejuízo para 

a requerida Avon. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela de 

urgência para determinar a requerida Avon Cosméticos se abstenha de 

realizar a inserção dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, apenas no que concerne aos débitos discutidos nestes autos, até 

ulterior decisão judicial. INTIMEM-SE as partes acerca da presente 

decisão, bem como para comparecerem à audiência de conciliação 

designada para o dia 27/08/2018, às 14h40, fazendo-se as advertências 
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contidas no § 1º do art. 18 do CDC, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 

do FONAJE. FRISA-SE QUE NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE ACORDO 

SE FAZ NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM 

PRAZO CONTÍNUO, ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU 

NÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. CITE-SE a reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar contestação, com as advertências de eventual 

revelia. P.I. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Às providências. SAPEZAL, 20 de julho de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 1839-20.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMIR PADILHA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 1839-20.2018.811.0108– código 64264

Vistos.

Intime-se o acusada da audiência a ser realizada no dia 01 de agosto de 

2018 na sede do Juízo Deprecante.

Designo o dia 13/09/2018, às 13h30min para realização de audiência de 

instrução.

 Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

 Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 19 de julho de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25704 Nr: 308-40.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Nicoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4.062

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) a(s) parte(s) requerida Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, por meio de seu(s) procurador(es) 

devidamente constituído(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) 

dias o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 206,70 

(duzentos e seis reais e setenta centavos), e Taxa Judiciária no importe 

de R$ 200,95 (duzentos reais e noventa e cinco centavos), a que foi(ram) 

condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 75/77 e Acórdão 

folhas 123, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes 

por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25617 Nr: 221-84.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Nicoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) a(s) parte(s) requerida Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, por meio de seu(s) procurador(es) 

devidamente constituído(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) 

dias o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 206,70 

(duzentos e seis reais e setenta centavos), e Taxa Judiciária no importe 

de R$ 167,20 (cento e sessenta e sete reais e vente centavos), a que 

foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 74/76 e 

Acórdão folhas 111, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento 

pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43343 Nr: 2302-35.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Valério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 

3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 4.062

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, Clóvis Valério, por meio de seu(s) 

procurador(ers) constituído(s), para que efetue no prazo de 05 (cinco) 

dias o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e Taxa Judiciária no 

importe de R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um 

centavos), a que foi condenado(a) nos termos da Decisão Monocrática de 

folhas 334/338, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento 

pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47699 Nr: 394-69.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA LIMA, CRISTIAN 

DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS, MATEUS OTONARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, Gabriel Aparecido Anizio Caldas - OAB:273.528/SP, 

LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286, NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADOS os réus Fabiano Ferreira de Lima, Cristian 

Douglas Teixeira de Freitas, por meio de seus procuradores constituídos, 

para que efetuem no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 2.104,68 (dois mil cento e quatro reais e 

sessenta e oito centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 537,35 

(quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), a que foram 
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igualmente condenados nos termos da r. sentença de folhas 305/313 e 

Acórdão folhas 455/461, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento 

pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45109 Nr: 1110-33.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ISIDORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS GEOVANI ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Embargada, Thomas Geovani 

Argenta, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), 

para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 716,57 (setecentos e dezesseis reais e 

cinquenta e sete centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. 

sentença de folhas 48 e Sentença de Embargos Declaratórios fls. 55, 

emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43344 Nr: 2303-20.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Orlando Matter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 

4.062

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) requerente Mario Orlando Matter, 

por meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que 

efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 380,47 (trezentos 

e oitenta reais e quarenta e sete centavos), a que foi(ram) condenado(s) 

nos termos da r. sentença de folhas 264/279 reformada pelo Acórdão 

328/333, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por 

meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43109 Nr: 2080-67.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) requerente, Reginaldo Jose da 

Silva, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para 

que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 132,08 (cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos 

termos da r. sentença de folhas 163 e Sentença de Embargos 

Declaratórios fls. 180, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento 

pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22845 Nr: 699-63.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO PADILHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEL DE TAL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Requerida(s), Edinel de Tal e 

Banco do Brasil S/A, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente 

constituído(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 330,72 (trezentos 

e trinta reais e setenta e dois centavos), e Taxa Judiciária no importe de 

R$ 245,00 (duzentoe quarenta e cinc reais), a que foi(ram) condenado(s) 

nos termos da r. sentença de folhas 86/88, emitindo-se, para tanto, as 

Guias de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum 

desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22845 Nr: 699-63.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO PADILHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEL DE TAL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Requerente, Luiz Sergio Padilha 

Ribeiro, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), 

para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 82,68 (oitenta e dois reais e sessenta e oito 

centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 61,24 (sessenta e um reais 

e vinte e quatro centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. 

sentença de folhas 86/88, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento 

pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 
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PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62829 Nr: 918-61.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Autos 918-61.2018.811.0108– código 62829

Vistos.

Designo o dia 16/08/2018, às 14h para realização de audiência de 

instrução.

 Intimem-se as Testemunhas.

Requisite-se o réu preso, bem como os policiais.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 19 de julho de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 649-61.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Patric Tusset

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Denicolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suélen Doroti Denicolo - 

OAB:OAB-MT18.589

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Embargante Diego Patric Tusset, 

por meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que 

efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 601,32 (seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 45,03 (quarenta e cinco 

reais e três centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. 

sentença de folhas 148, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento 

pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43648 Nr: 2585-58.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Denicolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Patric Tusset

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suélen Doroti Denicolo - 

OAB:OAB-MT18.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Executada, Diego Patric Tusset, 

por meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que 

efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 358,88 (trezentos 

e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a que foi(ram) 

condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 44, emitindo-se, para 

tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes". Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento 

no protocolo de fórum desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes 

autos, SOB PENA DE PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA 

DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Suélen Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 Autos n 594-71.2018.811.0108– código 62264

Vistos.

Designo o dia 09/08/2018, às 13h para realização de audiência de 

instrução.

 Intimem-se as Testemunhas.

Requisite-se o réu preso, bem como os policiais.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 19 de julho de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44226 Nr: 396-73.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) ré Fernando Moreschi, por meio 

de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que efetue(m) 

no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no 

importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e 

Taxa Judiciária no importe de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito 

centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença de 

folhas 114/117, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento 

pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26326 Nr: 930-22.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON AMORIN DE SOUZA, REGINALDO 

BENEDITO DOS SANTOS, Wagner de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AECIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:OAB/TO 3111

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) ré Adailton Amorim de Souza, 

Reginaldo Benedito dos Santos e Wagner de Souza por meio de seu(s) 

procurador(es) devidamente constituído(s), para que efetue(m) no prazo 

de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no importe de 

R$ 977,16 (novecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), e 

Taxa Judiciária no importe de R$ 267,17 (duzentos e sessenta e sete reais 

e dezessete centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. 

sentença de folhas 304/316, emitindo-se, para tanto, as Guias de 

Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado 
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de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum 

desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000133-82.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

14.08.2018 as 14h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000161-50.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MENDES NOGUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA SERVICOS NA INTERNET EIRELI - ME (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data 

de21.08.2018 as 14h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000157-13.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

28.08.2018 as 13h40m.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000158-95.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA COSMANN SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

28.08.2018 as 14h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000163-20.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

21.08.2018 as 14h20min e conteúdo da r. decisão lançada no Id 

14299258.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000143-29.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO BATISTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

14.08.2018 as 15horas, bem como do conteúdo da r. decisão Id 14298397.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-67.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

14.08.2018 as 14h20min, bem como quanto ao conteúdo da r. decisão 

lançada no evento ID 14297189.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-67.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000134-67.2018.8.11.0108. REQUERENTE: CELIO BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A Vistos. Dispensado o relatório. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por CÉLIO BRITO DA SILVA em 

face de BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO E LOJA RICARDO 

ELETRO RN COMÉRCIO VAREJSITAS, aduzindo em síntese que ao tentar 

efetuar a compra no comércio local foi surpreendida com a inscrição no 

serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece todas as 

inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 
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da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor)”. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah/MT, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito em substituição legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61722 Nr: 842-43.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:OAB/MT 22496-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 24, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 10 de setembro de 

2018, às 17:45 horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 993-72.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

 Conclusos a meu pedido.

 Considerando a informação verbal do recuperando de que não tem 

condições de contratar advogado e o pedido de nomeação de advogado 

dativo, e considerando a suspensão das atividades do núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, 

nomeio o Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para 

a defesa do recuperando THIAGO DE CAMPOS.

 Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

 Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Em caso positivo, deverá requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61980 Nr: 994-18.2017.811.0077

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Gláucio Andrade & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzilene Creuma de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio como advogada dativa a Dra. Graciele 

Cristina Romero Munhoz, OAB/MT 20.748, para defender os interesses da 

ré LUZILENE CREUMA DE FRANÇA.

Intime-se a advogada para apresentar EMBARGOS À MONITÓRIA, no 

prazo legal.

Defiro à ré os benefícios da justiça gratuita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55938 Nr: 381-66.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Marcelino de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ferreira de Paula - 

OAB:37.455/MG, Thiago Ferreira de Paula - OAB:114962/MG

 Vistos, etc.

Considerando que a parte ré requereu a realização de prova pericial neste 

feito e também na Ação Penal 937-68.2015.811.0077 - Código 57408, que 

tramita nesta Vara e na qual o réu é investigado; considerando que o 

objeto da perícia é o mesmo e que ambos os processos estão na mesma 

fase processual, excepcionalmente e como medida de celeridade e 

economia processual determino o apensamento da presente Ação Civil 

Pública à referida Ação Penal, devendo ambas virem conclusas para 

nomeação de perito para realização da prova técnica.

Certifique-se eventual decurso de prazo do Ministério Público quanto à 

decisão de fls. 113.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63011 Nr: 1474-93.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaci Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2008, às 

13h00min.

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado; e intime-se o 

INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61220 Nr: 635-68.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francine Aparecida Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2008, às 

13h00min.

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado; e intime-se o 

INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62814 Nr: 1374-41.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2008, às 

13h00min.

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado; e intime-se o 

INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50651 Nr: 467-42.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Soares Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50123 Nr: 1494-94.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Pachuri Massai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para comprovar o resultado do pedido 

administrativo no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51899 Nr: 69-61.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50064 Nr: 1433-39.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51973 Nr: 150-10.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE SIMÕES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30366 Nr: 1464-93.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alberto Hurtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro (fls. 103).

Expeça-se RPV/precatório conforme já determinado às fls. 100.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 335-87.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lainy Waleska de Brito, Edwyn de Brito Sodré, Ismailce 

Cano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerão Ferreira Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elexandra Bethânia Frajado 

de Souza - OAB:18705, Grace Alves da Silva - OAB:15888/O

 Ante o exposto, acolho o pedido dos exequentes, RECONSIDERO 

PARCIALMENTE a decisão de fls. 264/265 e DECRETO NOVAMENTE A 

PRISÃO CIVIL do executado ZERÃO FERREIRA SODRÉ, pelo prazo legal 

remanescente até completar três meses ou até o pagamento integral do 

débito no valor de R$ 107.814,05 atualizado até 17/07/2018.Expeça-se 

mandado de prisão civil e carta precatória para cumprimento urgente no 

endereço do executado na Comarca de Cáceres/MT.Expeça-se o ofício 

determinado na decisão de fls. 264/265, contendo os dados bancários e 

CPF da exequente, apresentados às fls. 292.Fica intimada a parte 

executada para efetuar os pagamentos na conta bancária indicada pela 

exequente.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 4096 Nr: 353-21.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva, Antonio Luiz Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Lindomar da Silva Rezende - OAB:MT 

7388

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da defesa e antecipo a Sessão Plenária do Tribunal do Júri 

para o dia 29/11/2018, às 09h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 399-82.2018.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo (Brasil) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Santos de Araújo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Daluz Ribeiro Taborda - 

OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

1- Retifique-se o registro e autuação, excluindo do polo passivo SILVIO 

SANTOS DE ARAÚJO-ME e incluindo a empresa COMÉRCIO E EXTRAÇÃO 

DE AREIA WESTER LTDA.

2- Considerando a confluência de vontades, consubstanciada no acordo 

de fls. 69/74, HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, 

suspendendo o feito na forma do art. 313, II, do Código de Processo Civil.

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC).

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC).

P.R.I.C.

3- Considerando o interesse do réu no adimplemento da obrigação; 

considerando que a apreensão da máquina ocorreu após o acordo e sem 

nova notícia de inadimplemento e sem nova ordem judicial específica, 

defiro o pedido de fls. 79/90 e determino/autorizo:

a) que o réu efetue o depósito judicial da parcela em atraso, comprovando 

nos autos;

b) que após a comprovação nos autos do depósito judicial da parcela em 

atraso o bem seja restituído ao réu, mediante termo;

c) o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido;

d) vista ao autor para se manifestar no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 399-82.2018.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo (Brasil) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Santos de Araújo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Daluz Ribeiro Taborda - 

OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, apresentar manifestação, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59782 Nr: 50147-54.2016.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia de Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devonzil Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR COSTA - OAB:7289

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57905 Nr: 214-15.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ediana de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sérgio Vieria Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029, MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25523 Nr: 882-98.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte exequente para se manifestar sobre prescrição intercorrente 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29738 Nr: 837-89.2010.811.0077

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdA, RLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:, 

Hilman Moura Vargas - OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florentino Aparecido 

Martins - OAB:9659-B/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58992 Nr: 49678-08.2016.811.0077

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdFS, LBdNJ, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 21-29.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Rodrigues da Fonseca, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Augusto Coelho das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA ANACLETO DA 

SILVA - OAB:24650/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por sentença, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita.

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC).

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 399-82.2018.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo (Brasil) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Santos de Araújo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Daluz Ribeiro Taborda - 

OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 D E C I S Ã O

 Banco Volvo (Brasil) S.A. ajuizou a presente ação de busca e apreensão 

em face de Comercio e Extração de Areia Wester Ltda aduzindo que com 

este firmou o contrato de financiamento para aquisição de bem, garantido 

por alienação fiduciária.

Afirma, ainda, que o réu não honrou os pagamentos, sendo notificado 

extrajudicialmente e assim constituído em mora, o que levou o autor a pedir 

a busca e apreensão do bem descrito inicialmente. Com a petição inicial 

vieram os documentos visando sua instrução. É o relatório. Decido.

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária, autorizando dessa maneira a 

busca e apreensão do bem. Por sua vez, o réu se encontra constituído em 

mora por força da notificação extrajudicial (fls. 56/63), não tendo tomado 

nenhuma providência para acertar o débito.

 Assim, os requisitos previstos no Decreto-lei 911/69 se encontram 

preenchidos, razão porque defiro, liminarmente, a medida e determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se a 

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS DA MARCA VOLVO, LG 6210E, C/ 

ESTEIRA E SAPATAS, LANÇA, BRAÇO, CAÇAMBA, 

FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2015, SÉRIE VLG6210EKF0400065, com o 

autor ou nas mãos de quem este indicar.

Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias, contestar, ou, 

realizar o pagamento do débito de acordo com o pedido inicial, em 

consonância com o artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a 

redação dada pela Lei Federal nº 10.931/2004.

Deixo de lançar restrição de circulação sobre o veículo, via sistema 

RENAJUD em cumprimento ao § 9º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

porquanto indisponível para o tipo de bem ora reivindicado.

Assim,

 EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31747 Nr: 1047-09.2011.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Martins Pimenta, Luiz Carlos de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO, Matheus Salomé de Souza - OAB:

 DESPACHO

Vistos.

Declaro a revelia do réu Levi Martins Pimenta, vez que, devidamente 

intimado para os atos processuais de fls. 198, deixou de comparecer ou 

apresentar qualquer justificação.

Outrossim, considerando que, após buscas nos arquivos de mídia 

existentes neste Gabinete não foi possível localizar o interrogatório do réu 

(fls. 124/125), designo o dia 20/07/2018, às 12h30min para realização de 

audiência de interrogatório.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116387 Nr: 1360-79.2017.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÍLIA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MARICONI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA DE SÁ 

PEREIRA - OAB:21001-A/PA

 Intimação da Advogada dativa acerca da nomeação a seguir transcrita: 

"Na sequência, NOMEIO, como defensora dativa, seguindo o sistema de 

rodízio implantado neste juízo, a Dra. MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA. 

OAB 21001-A/PA, com endereço na Avenida dos Flamboyants, n° 1470 – 

Jardim Botânico – Sinop/MT. Telefone (66) 9.9641-9485, a fim de que faça 

a defesa dos interesses da parte requerida nesta ação. INTIME-SE a 

advogada mencionada da presente nomeação. Tomando em conta a 

natureza da causa, e os atos já praticados até então, FIXO os honorários 

da mencionada advogada em 06 URH."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116387 Nr: 1360-79.2017.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÍLIA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MARICONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA DE SÁ 

PEREIRA - OAB:21001-A/PA

 Vistos, etc. DEFIRO o pleito à ref.21, desse modo, REVOGO a nomeação 

da defensora dativa DRª. CARLA CRISTINA MAYER, fixando os honorários 

advocatícios proporcionais em 02 (dois) URH, conforme tabela da 

OAB/MT, pelo serviço até então prestado. EXPEÇA-SE certidão em favor 

da defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º). Por outro norte, considerando que a Defensoria Pública local 

assiste a parte autora no presente feito, NOMEIO, como defensor dativo, 

seguindo o sistema de rodízio implantado neste juízo, o Dr. CÍCERO 

AUGUSTO SANDRI – OAB/MT 111912/B, a fim de que faça a defesa dos 

interesses da parte requerida nesta ação. Tomando em conta a natureza 

da causa, e os atos já praticados até então, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 06 URH. [...] INTIME-SE o advogado da presente 

nomeação. De outro lado, considerando que já foi apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

legal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123863 Nr: 1769-21.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO, por meio de guia, emitida no Portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123849 Nr: 1759-74.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE DE PAULO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 1759-74.2018.811.0102

Código nº:123849

Vistos em correição.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123851 Nr: 1760-59.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR VIVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS, LEONIR BERNARDO JUNIOR, 

ODETE RODRIGUES BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1760-59.2018.811.0102

Código nº: 123851

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que pende a juntada da memoria do cálculo e 

o demonstrativo do débito (art.700, §2º, I, do CPC/15).

 Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sane as irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 19 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64782 Nr: 346-46.2006.811.0102

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS WITECK BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F.F. PAVONI - OAB:MT 

6525, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:7662 -B, TERCIO LEAL MICHEL - OAB:14455/RS

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do AR devolvido à fl. 296V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123925 Nr: 1796-04.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR HAHN FELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS FERRARIN 

HERNANDEZ - OAB:

 Processo número: 1796-04.2018.811.0102

Código n°: 123925

Vistos em correição.

DESIGNO o dia 19 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16H00MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde devera comparecer o réu EDGAR 

HAHN FELLIS, sob as penas da lei, devidamente acompanhado de 

advogado, para ser interrogado neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 
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solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação do réu, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

 
 

PORTARIA Nº 60/2018/DF  

  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR 
Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 

 

CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro 

grau de jurisdição do Poder Judiciário; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o mês de 

AGOSTO/2018, a saber: 

 

 JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  

 

DATA 
 

JUIZ GESTOR 

1/8/12h) 
a  
3/8(19h) 

Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira 

6/8 (12h) 
a 

10/8 (19h)  

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 

(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Eliane Rosa Campos 
Rodrigues    

13/8 (12h)  

a 
17/8(19h) 

Dr. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Elieth Conceição de 

Melo Barbosa  

20/8(12h) 
a  
24/8(19h) 

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Luciana Marques 
Gobbi Rozin  

27/8/12h 
a 

31/8/2018 

Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 

(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira  

   

 
 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assessores de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 

JUÍZOS ASSESSORES TELEFONE 

1ª Vara Cível e Criminal  Adriana Roberti 

 

Vinícius Freitas França 

(65)99216-0733 

(65)99811-7959 

2ª Vara Cível e Criminal  Diego Henrique dos Santos 

Plazezwski 

(65)99630-6658 

65 99343-0882 

Telefone do Plantão (65) 99244-6595 
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Lauany Cristina Coelho Caldas 

Silveira Souza 

 

Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar 

cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 

Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. Publique-se. Cientifique-se e 

Cumpra-se.  

 

Chapada dos Guimarães, 20 de julho de 2018 

 

Leonísio Salles de Abreu Júnior  

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SORRISO 

 

 

EDITAL N.º 01/2018-DF  

 

 

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER - MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

  

Considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07/03/2014, torna público, para 

ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar 

Pessoas Físicas nas áreas de Assistência Social e formação de cadastro reserva para 

Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para 

cadastro de reserva nas áreas de Assistência Social e Psicologia na Comarca de 

Sorriso/MT. 

1.2. Quantidade de vagas reguladas pela Portaria n.º 150/2016-PRES e sujeitas a 

alteração pela Presidência do Tribunal de Justiça. 

 

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 

a) divulgação do edital; 

b) inscrição dos interessados; 

c) análise da documentação e do currículo; 

d) divulgação dos interessados habilitados; 

 

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 30/07/2018 a 24/08/2018, na 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, no horário das 13h às 18h, nos termos do 

artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

4.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), deverá estar 

instruído com as seguintes peças: 

a) currículo;  

b) ficha cadastral - Anexo II; 

c) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento 

e concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei - Anexo III; 

d) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 

e) documentação indicada no subitem 4.2. 

4.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 

IV - cópia autenticada do diploma de curso superior; 

 V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 
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VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 

candidato; 

VII - atestado de sanidade física e mental; 

VIII - declaração de parentesco (Anexo IV); 

IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 

neste Provimento; 

X - duas fotografias 3x4 recentes. 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 

currículo, efetuado pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sorriso/MT, sendo a nota 

composta da seguinte forma: 

5.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 

não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 

5.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 

cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 

5.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 

ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 

5.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 

graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 

credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 

credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 

seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 

credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 

5.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 

pontos previstos. 

5.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 

se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 

5.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 

neste edital. 

5.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 

condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores nesse sentido. 

5.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 

plenamente as exigências deste edital e do Provimento 6/2014/CM. 

 

6. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

6.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos de que 

trata o Provimento 6/2014-CM: 

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 

II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
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III. Não possuir antecedentes criminais. 

IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na 

respectiva área profissional; 

 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 

termos do Provimento 6/2014/CM, por um período de 2 (dois) anos, admitida uma única 

prorrogação por igual período. 

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, a partir 

da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 

especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014. 

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 

 

Sorriso/MT, 18 de julho de 2018. 

 

 

 

Jacob Sauer 

Juiz Diretor do Foro 
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EDITAL N.º 01/2018-DF 

 

ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO E DIRETOR (A) DO 

FORO DA COMARCA DE SORRISO/MT 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(nome do interessado), _______________________(nacionalidade), portador (a) do 

CPF n.º_______________e R G n . º ___________________, residente e domiciliado 

(a) __________________________________________________________________, 

vem requerer a sua inscrição para o credenciamento de _____________________ 

(indicar a especialidade do serviço) na Comarca de Sorriso, juntando, para tanto, os 

documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

____________, ___ de _____________de _______________. 

 

 

_______________________________ 
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EDITAL N.º 01/2018-DF 

 

ANEXO II 

 

FICHA CADASTRAL 

 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Data de Nascimento: 

RG:                                                                           Órgão Expedidor:                                              

CPF:                                                                          Sexo: ( )F ( )M 

Título de Eleitor: 

 Zona:                                                                             Seção: 

Estado Civil: 

Profissão:                                        Registro no Conselho Regional Nº: 

Registro na Previdência Social: 

PIS/PASEP: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Endereço Residencial: 

e-mail: 

Telefone Residencial:                                               Telefone Celular: 

FORMAÇÃO ESCOLAR 

Nome da entidade que concluiu o curso superior: 

Curso: 

Data de Conclusão:   

Cidade:                                                                      UF: 
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EDITAL N.º 01/2018-DF 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

______________________________________________________________________ 

(nome do interessado), _______________________(nacionalidade), portador do CPF 

n.º________________________ e RG n.º_________________________, declaro que 

tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n.º 01/2018-DF e do Provimento 

6/2014/CM. 

 

___________________/MT, _________ de _____________de ________. 

 

 

_______________________________________ 
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EDITAL N.º 01/2018-DF 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

NOME DO CANDIDATO( A) : 

 

 

CPF:  

          

RG:  

 

PAI:  CPF:  

 

MÃE:  CPF:  

 

CÔNJUGE: CPF:  

 

COMARCA A SER CREDENCIADO (A):   

 

 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 

OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  

 

 (      )SIM                                             (      )NÃO  

 

NOME DO PARENTE CARGO 
RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 

ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 

ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

DATA ASSINATURA 

  

 

___________________/MT,_________ de ______________ de ________. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura 
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